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Т.О. Матвєєва, канд. юрид. наук 

САМОВРЯДУВАННЯ В КИЄВІ 
ЗА МАГДЕБУРЗЬКИМ ПРАВОМ 

. 

У 1998 р. виnовнилося 500-ліпя: від часупожалування Киє

J/1 ~оврядувапня за маГдебурзьким правом. Сьогодні цій значній . 
".n :ми приділяємо таку значпу увагу тому, що нині Україна noc:ty
IDIO входить в європейсь:ку сім'ю і деякі європейські ціниості ста-
1011> складовою наших цінностей. Принциnи ж народовладдя з :mиро
DИ самоврядуваню:ІМ вароду nосідають серед них чільне місце. Як 
васлідок - вони закрішІені в Конституції України і становлять не
від' ємну частину нашого ЖИІТЯ. У цьому контексті вивчення й осмн

СJІеВНJІ досвіду органів місцевого самоврщвання за маrдебурзьким 
пра110М в українсь:ких містах набуває не тільхи наукового, а й грО
мадського та nолітичного значення. Здобутки й nоМІІЛJСН в діяльності 
маrісІрів повнині бути nамн ретросnе:ктнвно nереосмислені. 

Що ми знаємо про магдебурзьке nраВо? УРЕ визначає його 
.п "феодальне міське право, за яким міста звільнялися від уnравлін
и й суду феодала" [3, т. 6, с. 290]. Розширене визначення поюптя 
магдебурзького права nолягає в тому, що воно встановшовало nоря

.х.ж виборів і функцій органів міського самоврядуваюІJІ, суду, купе

цьuх об' єднань, цехів, регуmовало mrrання оnіщ спащвання:, вн
ЗRа'ЧЗJІо покарання за різНі види злочнпів [5, с. 231]. 

Виникло маrдебурзьке nраво на саксомських землях у ХІІ ст. 
niCЛJJ завойовнпцьхих походів германських імператорів ва ПівНічну 
Італію та ознайомлення з міським nравом тамтешніх міст. Укорінен
а цього права в німецьких містах nов' JJзаНо з інтенсивним розвнт
кои ремесел і торгівлі та їх nрагненпям до внутрішнього самовряду

.88ІПЬІ й незалежності від влади феодалів, на землях яких лежали ці 
міста. З-nоміж imnиx міст виді~ся Магдебург, чнє право постуnово 
ПОШИрилося й на інші Міста, де населення керувалося особливими 
законамн і складало окремий Стан. . · 

Магдебурзьке nраво прийшло на Наддніпрянсь:ку Україну з 
часів Литовської держави і надавалося УставІЩМИ rрамотамн вели
ХІІХ ІСВJІЗів. Не ВНКЛНІ<аЄ заперечень те, що вnерше це право у 1339 р. 
О'ІрRмало містоСанок Галицько-Волинського КЮІЗівства. Потім цієї 
честі удостоївся: Львів (1356 р.) . А от пиtання: щодо конкретної датн 
~ самоврядування Києву Надзвичайно СКЛадне і ДО 
~ro часу остаточно з 'ясо ван о не було, хоЧа йому й nриділяли 
ТUі ЗІlrальновідомі українські вчені й політичні діячі, як В . Антоно
ВИЧ. М. Груmевсьхий, В. Щербина, П. Клепатсьхий, член ЦеНІраль-
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ної ради і голова Ради міністрів УНР В. Прокопович та ін. Але ні в 
оригіналах, ні в копіях IJe збереглася: грамота, в я:кій · воно було б 
оформлено. У~е ж таки дослідники старожитностей, спираю'Пlсь на 

додаткові джерела з магдебурзького права, дійпти висновку, що са

мовряду:вання: вnерше було надано Києву веJІ:ИюІм :князем лиrовсь

киМ Вітовтом. Враховуючи, що він пішов із жИтrя у 1430 р., датою 
в~дення нової юрИдичної системи в Києві вважають початок XV ст. 
Тоді ж було збудовано першу ратушу - nриміщення дmr новозасно- · 
:ваІ{ОГО маrістра'І)'. І nотім, свідомий того фаю-у, що великий лкrов
ський · :князь Казимир своЄю грамотою 1447 р. гараюував киянам 
збереження права встановлювати розміри міського noдan.y, з:вfuьня
ти міщан від nутної, nідводної повинності та Участі в татарсьF.их об
лавах, надав право на безмитну торгівлю в межах міста, право кори

стуватися: міськими груптами й освітленням житла вночі, великий 
князь литовський Олександр на прохання: міщан У становною rрам:о

тою від 26 травня: 1494 р. ще раз підrвердив за Києвом норми :маrде
бурзьКого прав3, я:к за часів :кня:зю:вавІОІ Вітовта. 

Факrичним nepnmм докумешом, що дійшов до нас з литов

ських: часів, був привілей великого князя .шrrовського Олександра 

від 1494 р. Однак n'ятьроЮвтому доценr Московського держа1Jного 
університету Т. Круглова, провівши порівЮІ.ІD>ні текстологічні дослі
джеИЮІ, nереконливо довела неточність цієї · дати. Це підтвердила пі
зніmе-'й перевірха привілея, здійснена вітчизняними: вченими Р. Де
лімарським, М. Яковенком та П. Сасом. Проведений цими вченими 
анаЛіз так званої Литовської метрики (давньої збірки докумеІПів, де 
зберігалися зазначені пожалування: киянам) довів, що магдебурзьке 

право було даровано Києву дещо пізніше - 31 . серпНя: 1498 р. 

[4, с. 15] . . 
Не вИЮІИІ<ає заперечень дата останв:ього ЛІПОвськоrо приві

лея. До того ж, що у 1800 р. відомий український археограф та істо
рикМ Берлинський у роботі "Історія:,міСта Києва'' оnублікував пов
НИЙ· оригінал грамоти веnИкого князя лкговського С:игізмунда від 
.1544 р., я:кою підтверджувалася дія магдебурзького права дrо1 міста 
_Києва. Взагалі за литовський період надання: Києву самоврядуваню1 

за магдебурзьким правом Іrідr:верджувалося щонайменше 1 О разів. 
Зрозуміло, що на Україні це право діяло на український лад, 

тобто значно відрізЮІJІося за своїм змістом і формою від магдебурзь
кого, я:ке застосовУвалося в Західній Європі. Скажімо, в невеликих 

' містах, що називалися ратуmним.и, козацька старшинавідала спра
вами козаків, а магістрат- справами міщан. 

Управління Києвом здійснював магістрат, що сКладався з 
війта, бурмістрів і двох коJ1еrій із 6-ти радників (райців, ратманів) та 
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з 6-ти засідателів (лавників). До компетенції маrістраtу входили 

справи міської адміністрації, rосцодарства, фінансів, суду, виконан-. 
ВJІ nоЮlрань, nоліції. 

Головою міського уряду був війт, який уПравляв міською . 
адміністрацією і судами за доnомогою колегії лавників. Війт, голова 
суду лавииків, розгтщав кримінальні, а з середини XVI ст.-: циві
льні сПрави, мав необмеЖену судову владу в місті. Вироки суду вва- · 
жалися остаточними, їх nереглядати мав право rільки король. ДлJІ 
здійснеННJІ nравосуддя лавники мали шибеНІЩЮ, Юlта і ЮlрЗльНИЙ 
меч. Таким чином, війг виконував обов'язки голови виконавчої та 

судової влади. Вибирали війта міщани на конкурсній основі з наеtу
пним затвердженням одного з чотирьох :канzщдатур nольським коро

лем, гетьманом, російським· царем nожштєво. На його користь nла

нували третину всіх судових nпрафів [1, с. 50-57]. 
Коли згідно з указом царського уряду з 1743 р. до 1785 р. 

вибори війта не nроводилися, голова nризначався з Москви. ПісШІ 
цього у зв' язку із вnроваджеННJІМ реформи міського уnравління nо

сада війга була скасо.JІана вЗагалі. Поточними міськими справами за
ймалась Рада в особі виборних урядників, до складу JІЮІХ входили 

шафари, що уnравШІЛИ міським госnодарством, а також інстриган -
збирач nодатків. Райці й лавники ви:конували свої обов' язки nорічно, 
почергово й були nрисуТіоми в магістраті nри розгЛJІ.ді судових кри
мінальних, цивільних та іюпих сnрав. 

З nочатку XV ст. загальні збори київських міщан, а з другої 
половини XVI ст. - колегія райців із свого складу обирали двох бу

рмістрів, які чергувалися у ведіниі засідань міської Ради. Посада бу
ргомістрів збереглася в Україні До ХІХ ст. Функціонування міського 
маrістраtу забезnечував шrат його урядників - nисар, інстігатори, 
квартирмістри, судові викоНавці тощо. 

З оголоmеННJІ міщанаМ Києва 21 лиnня 1569 р. королівсько
го універсалу, який ВИJІУ'ЧІВ городян ·з-nід влади і юрисдикції судо
во-адміністративних органів Речі Посnолитої і передав їх nід юрис
дикцію міста, почався nольський період у жигrі міста. Останній 
польський nривілей, нацаний королем Яном П Казимиром у 1650 р., 
підтвердив nраво міщан створювати громади (братства) за nрофесій
ною ознакою, які могли самостійно влаштовувати свої внутрішні 
сnрави, мати свою ЮlЗву на rуртові сnрави, а також визначав джере

ла nрибутку міського бюджеtу, обов'язок громадян виплачувати 
грошову nодать - "серебщиву", а також реставрувати місто й нести 

сторожову та військову службу. Після nідписанІО[ БілоцерКівського 
миру у 1651 р. Києву було надано останній королівський nривілей, а 
разом з ним універсал Б. Хмельницького, яким гетьман відстоював 
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інтереси міщан "міста сrолечного" nеред козаками та селяяа.1\Ш. 
Всього до утворе~ української національної держави Гетьманщи

ни Києву князівськими та королівськими привілеями 47 разів нада
валося nраво самоврядування за магдебурзьким nравом. Норми маг

дебурзького nрава юрисm Гетьмаіпциии: використовували nри всіх 
офіційних і nриватних кодифікаціях права в xvm ст. 

Зrідио з рішенням Переяславської Ради 8 січня: 1654 р. Київ 
увійшов до складу Російськото царства. Державна угода Гетьмаюци
ни та Росії "Березневі статті" підтвердила nраво І<ИЯН на магдебурзь
ке право. 

Але з цьоrо часу nоряд з магістратом у КиЄві nочали функ
ціонувати російське воєводство та козацьке сотенне }-правління. 
Воєводське управJІЇ.ІІю}: складалося з двох воєвод і чиновниІ<ів ( сrо
льниІ<ів, думних дворян, дяків) . Комnетенція воєводства була дуже 
широкою, і належало воно до створеного в 1663 р. Малоросійського 
nриказу. Першнмн воєводами, яІ<і очолювали російський гарнізон, 
що розтіuпуваВся на териrорії Києва, бу;ш князі Ф.С. Куракін та 

Ф.Ф. Волконський. До складу козачої сотенної :ка:tЩелярії входили 
СОТJІИК, ПИсар, ХОрунжий, отаман, яJ<і Здійснювали ВЇЙСЬКО.60-
адміністративні функції [6, с. 11, 12]. 

Зі створенням у 1708 р. Києвеької губернії Київ став губерн
ським місrом. Воєвод змінили губернатори, а з 1711 р . - генерал
губернатори, яІ<і очолювали губернську канцелярію. Першим :київсь
ким губернатором був генерал-майор Р.С. Фаменді.н. Управління мі
сто~ залишалося за маrісчттом, але здійснювалося ·за участю геть
манської nолкової і Сотенної ка.JЩелярії, губернської канцелярії та 
Сенату Російської імnерії. Після заnровадження царським урядом в 
Україні низки документів (у 1783 р. - "У станови для .управління гу

берніями Російської iмnepir' і в 1785 р. - "Грамоти на права та ви
годи міст Російської імnерії") норми магдебурзького права :в місті. 
значно обмежились. І хоча в 1802 р. царський уряд nідтвердив окре
мою rрамотою право І<ИЯН на самоврядування, розширення прав ма

гістрату не відбулося:. А в 1835 р. магдебурзьке право в Києві указом 
Миколи І було скасовано. Натомість було впроваджено російську 

модель самоврядування (,цума й управа) - [2, с. 37 - 40]. 

Спш:ок літератури: 1. ДелімарсьІСИй Р. Чи обираmмуп.кияни війта 11 Ві
че. - 1997. - N!! 5. - С. 50-57. 2. Піч Р. Маrдебурзьке nраво в Украіні 11 Укр. світ. -
1996.- .N"2 3. - С. 37-40. З. Українська історична енциклоnедія І За ред. Жукова М. - К. : 
Рад. енцикл. , 1966- Т. 1-17. 4. Унікальний nам'нmнк // Юрид. вісІІ . України.- 1997. -
2-15 січ. - С. 16. S. ·Юридичний словник-довідник / За ред. Сухарєва А - К.: Рад. ен
цикл., 1996. - 330 с . 6. Яковлів А Пам'нmнк Магдебурзькоrо права в Києві /1 Киів. 
Старовина.- 1998.- .N"2 5. - С. 11, 12. 
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С.А. Черниченко, канд. юрид. н~к 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕСТНЬІХ СОВЕТОВ В УКРАИНЕ 
В ГОДЬІ НЗІІА (1921-1928 rг.J 

К КОЮ{}' 1920 r. в Советской ресnублике законч.нлась длив
шаяся более 2-х с поло:вmюй лет rражданская война, оказавтая ог
ромное · деформирующее влияние на советскую rосударственность. 
Она резко ускорила- свертьmание демократических норм, приведя к 

господству «чрезвьtчайщивьD>, к обес:кровливаншо Советов, чьи 
функции переходили .к партии, к комитетам беднотьr, ревкомам и 
друrим чрезвьІЧайньІМ воеиньІМ и хозяйствеиньІМ органам. 

Гражданская война наложила сильНЬІЙ. оmечаtок на обще
етвенное сознание, придав ему еще большую жестокость, беском
промисность, веру во всемогущество насилия, и военнЬІх методов 

уnравления, nородив тем самьІМ своеобразную «военно-советскую 
культуру». - . 

Уже к 1919 г. в стРане сложилась та форма полиrическоrо 
устройства, которая на ХІІ сьезде РКП(б) получила название· «дикrа- · 
тура nартии>>. В но:вом rосударстве, все более сливавшемся с пар

ТИЙНЬІМ аnnаратом, в трансформироваином :виде возраждались неко

торме традиции дореволюционной российской государственпости с 

. ее цеюрализа:цией, персоюrфикацией вмсшей власти, обширньІМИ и 
слабо регла.-.tентировЗнньІМи функциями государственного аnпарата, 
почти не nодкангрольного трудящимся:. Ответственность многих 

чиновникав nеред Советами оказалась весьма условной и косвенно:й, 

в то время как иХ реальньrе nрава nревосходили формальньrе полно

мочия вьrборНЬІХ учреждений. По существу, аппарат уnравления за 

гоДЬІ rра)Іщавской войньІ nодчинил себе представнrельньrе орrаньr 
власти. 

В зтих условиях уже в мирное время многие из работников 
местньrх органов власти, невзирая на Постановление ІХ Всероссий
ского сіезда Советов об укреnлении законности [14, с. 187, 188], 
противоnоставляя з~щонности целесообразность, nродолжали дейст

вовать методами, характерньrми для: nериода rрахщанской войньr и 

«военного коммуниЗма», nроявляя ишщиатнву, которая часто не ук

ладьІВалась в ра.Щ(И действующего законодательства. «Война и rра

ждаиская борьба, - говорил об зтом М.И. Калинин, - саздала гро
мадиьІЙ кадр людей, у которЬІХ единственньІМ законом является це
лесообразное распоряжение властЬю. Уnравлять для них - значи:r. 
распоряжаться са.\юстоятельно, ·не nодЧиняя:сь регламентирующим 
статьям закона>> [8, с. 146]. 
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Наиболее типичньхми нарушениями законности на местах 

бьши: применение недопустимЬІХ методов управления nутем адми

нистративного иажима, граничащеrо с произволом, особенно при 
· взиманни налогов и сборов; самочинное увеличение норм налогов и 
сбор<)в; уменьшение сроков сдачи налогов в нарушение действую

щих законов и расnаряжений Наркомфmщ принудительное уста
новление различньІХ повинностей и работ вопреки существующим: 
законам; присвоение неnолкомамн и Советами себе прав су.zі:ебньІХ 
оргаНов · и осуществление зтих· прав nутем незакоНИЬІХ nостановле· 

нИй; вмешательство неnалкомов и СоВетов в земельньrе отношения, 
nодлежащие рассмотренmо земельно-судебНЬІМИ органами; издание 
меСТНЬІМИ органами власти обяЗательНЬІХ nостановлений, противо
речащих обязательньхм nостановлениям вьnnестоящих непалкомов и 

Совеrов, идр. [13, с. 9Зб; 16, ф. 1, оп. 1, д. 2675, л. 103; 17, ф. 1, оп. 1, 
д. 857, л. 31]. Такое яВление бьшо серьезньхм nреmrrствием для: ус
nешного осуществления курса на новую зкономическую nшшrику, 

требовавшую развертьmания демократии, установления строгого 

режима законности .. 
В зтой связи вопросЬІ советского строительства становятся в 

центре внимания ВЬІСШИХ государственньІХ органов. С декабря 
1920 г. по декабрь 1921 г. они в разНЬІХ асnектах б:ьши рассмотреньІ 
на заседаниях БУЦИКа 15 раз [16, ф. 1, on. 1, д. 5, 7, л. 23]. В усло
виях сложившейся <<ДИІсrатурьr партию> партийвьІе органьr взяли под 

свой контроль организацию и проведение вьrборов в Советьr всех 
уровней. В nериод избирательньІХ кампаний большевики широко 

исnользовалн nечать. В обращениях губкомов, а с 1923 г. окружко
мов партии, rубернс:Кнх, о:кружньІХ, райоННЬІХ избирательньІХ ко
миссий nоnуляризиро:вались nостановления правительства, вскрьmа

лись неДостатки в работе Советов, намечались на будущее основньrе 
задачи соnетекого аппарата на местах [16, ф. 5, on. 1, д. 98, л. 78, 79]. 
На страницах цеmральНЬІХ И месtньІХ газет раз'ЬЯСНЯЛИСЬ ОСНОВНЬІе 
положения советского избирательного права, освещался ход избира

тельНЬІХ кампаний, публиковались отчетЬІ исnолкомов и избира

тельньІХ комиссий, иаказьr избирателей и др. Главное внимание в 

партийной nечати бЬІЛо сосредоточено на убеждении широких масс 
трудящихся в необходимости избрания в СоветЬІ предстаВигелей 
«рабочих от станка» и беднейших крестьян, преданньІХ идеям Совет
ской власти. Ежегодна в Укршmе вьmускались плакатьr с воззвання .. 
ми БУЦИК к избирателям и изложением избирательного закона. На~ 
кануне вьtборов в Советьr в 1924 г. в ресnублике на укршшском, рус
скоми других JІЗЬІКаХ бьІЛИ.изданЬІ «Наказ Ю1 (б)У депутатам Сове

тов)), «Обращение БУЦИК к трудящимся УкранньD> и отчет прави-
g 



тельства общим тиражом 60 ть1с. з:кземпляров [16, ф. 1, оп. 2, д. 1724, 
л. 103]. 

Для организации избирательньrх кампаний партийнЬІе орга
НЬІ направляли на места опьпньrх коммунистов. так, на период из

бирательной кампании 1923 г. Большекий губком партии направил 
70 коммунистов в Житомирский, Коростенский и Шепетовский ок-
руга [16, ф. 1, оп. 2, д. 1032, п. 61]. ' 

КоммунистЬІ-направлендьІ строго следнли за осуществлени

ем <\ЮL~ссового подхода» при составлении списков избирателей, до
бива..'ІИсь в случае необходимости «очищення» избирательньrх ко
~шссий от «чуЖДЬІХ злементов» . 

М~оДЬІ руководства партийньІХ органов процессом вЬІбо

ров сосгава местньrх Советов и, в первую очередь, их вмеІпательство 

в составлеmІе спиекон избирателей, носившее массовЬІЙ характер, 

вьІЗЬІвали глубокое недавольство граждан. Акrивность избирателей 
в :кампании 1923-1924 rr: стала заметло ниже чем год назад. Зто яв
ление вьІЗвало беспокойство в составе JШДеров партнии государства. 

Реакцией на него стали постановлеmrn Презддиума БУЦИК от 8 шо
ля и 21 августа 1924 г., ограничивающие вмеІпательство местньrх 

партийньrх и государственньrх органов, ас 15 сентября по 15 октября 
бьш проведен месячник проверки избирательньrх списков [3, ф. 3316, 
ол. 3, д. 4, л. 167]. . 

. В сентябре 1924 г. БУЦИК и Совнарком Украинской ССР 
утвердили новое <<Положение об избврательньrх правах граждан и о 

порядке проведеШІЯ вЬІборов» , которое соответствовало общесоюз
ному закону. Зто положение систематизировало разнь1е законода

тельньхе актьr и норМЬІ о вЬІборах в Советь1, отменяло некоторьrе ус

тарельхе и вводило новьrе нормьх избирательного права. Оно давало 

перечень катеГорий граждан, пользующихся избирательньІМИ права
ми, а также лиц, ЛИІІІеННЬІХ зтих прав, четко опредетшо струкrурЬІ и 

функции избирательньrх комиссий, порядок проведения: вь1боров во 
все Советм и на сьезДЬІ Советов. Положение отменило ограничениЯ 
избирательньrх прав для рабочих частньrх предприятий и учрежде
mШ, членов :кусгарньrх артелей [15~ 1924.- N!! 34.- Ст. 235]. 

Тогда же, осенью 1924 г., состоялясь вЬІборьr в сельсоветьх. 
Активиость крестьян, однако, бьша существенно ниже, чем ожидала 
nартия. Всего около 30%, имеющих право голоса, прИІІШИ ва вьібо
РЬІ, что бьшо значительно меньше, чем в предьщущем году. Партий
ное руководство pacцemmo зто кщс. «своеобразньІЙ бойкот». Прези

дh)'JІt ЦИК своим решением от 29 декабря 1924 r. признал недейст
вительвьхмв вЬІборьr во всех областях, где доля участвующих оказа
лась ниже 35% или имели место нарушеШІЯ порядка вьrборо'в. Зто 
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:касалось 40% всех сельских: и волостнЬІХ советов [1, с. 93}. С 1 янва
ря по май 1925 г. пронеходили повторнЬІе вьІборьr в Советьr в тех 

областях, где они бьrли признаньr недей.ствительньІМи. Ожидания 
партийного руководства, связанньrе с результата>\ІИ камnанил, вновь 

оказались нереалистичньrми. Участие в зимне-весеmшх nеревьrборах 
достигло 41%, но :и зта цифра явно бьша небольmая [3, ф. 3316, оп. 3, 
д. 4, л. 178]. Незначительное іювьІІІІение числа участников вьrборов 
не могло свидетельствовать о решительном политич:еском переломе 

в деревне. 

Растущее недавольство крестьян больmевистскими метода

ми проведеВІІ.ІІ избираТельньrх кампаний, «іюжющами цен», больно 
бьющими по их карману, невозможносТь саздання крестьяв:скоrо 

союза (иаподобие профсоюзав рабочИх), сnособиого защИщать их 
интересьr, вьmудили партийное руководстВо страньr сnециально 

провестн пленум ЦК, посвященньrй проблемам деревни. Такой пле-
нум состоялея в о:кrябре 1924 г. · 

Чтоб:ьr обеспечить партин поддержку крестьянства н :паnра
вить его растущую ак:rnвность в жеЛаемое русло, бІ.шо решено орга
низовать кампанmо по «ожнвлению Советов» . Пленум пагребовал 
вовлечь в работу Советов и их органов широкие массьr крестьщ 
устранить методьr руковоДства, применя.емьrе в период rражданской 

войньІ, усИлить борьбу проТІ!В всех видов адмюшстраТІ!Вного nроиз
вола, парушений законности, бюрократиз:ма, взя.тоЧІШЧества :и т.n., · 
привлекая вшювНЬІХ к суду, а также к ответственности в nарr.tіЙНом 

nорядке и через печать [12, с. 137, 138]. Проблема оживлення Сове
тов стала предметом обсуждения: на состоявшемся в мае 1925 г. 

Ш Сьезде Советов Союза ССР. Сьезд принял развернутое постанов
ление, включающее в себя вопросьr об улучтении работь~ Советов, о 
в:ьrборах в Советьх, о вовлечении в управление государством широ
ких рабочих и крестьянскиХ масс, о ~рдом проведении законности 
[3, ф. 3316, on. З, д. 4, л. 2]. 

В 1925 г. БУЦИК провел три Всеукраинских совещания: по 
советекому строиrельству, в основу работьх котор:ьJХ б:ьmи nоложеиьх 

соответствуЮщие докумеІffЬІ, принятьrе Ш Сьездом Советов Союза 
ССР. На зтих. совещаииях б:ьrл:и в:ь1работаньr нов:ьrе положения о 
сельсоветах, райисnолкомах, райоННЬІХ сьездах Советов, намечеиьх 
пути усиления связи окружньrх исnолко:мов е центром и мест:n.ш, 

:мерьх по укреnлению районньrх бюджето:В, по оживлению работьr rо

родских Советов, разработаньr мероприя:тия по упрочению законно
сти на местах [9, с. 21-24]. Вторая сессия БУЦИК 9-ro созьrва -утвер·· 

дила в:ьnпеуказанн:ьхе nоложения, которьrе зна"'Пfrельно расширял:в: 

права местиьхх Советов и исполкомов, а такЖе увеличивали обьем их 
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функций [10, с. 39]. 
Б нпябре 1925 r. БУЦИКи СНК УССР утвердили новое 

<<Положение об избирательнЬІх nравах граждан и о порядке nроведе

ния вьrборов», которое ·обобщило издашп>rе в 1924 r. общесоюЗНЬІе и 
республш<анские законодательНЬІе актьr по зтому воnросу. Положе
ние уточняло :как основания для nредоставления избирательНЬІХ nрав 

ра3НЬІМ катеrорИЯМ населеющ m И ОСНОВания ДЛЯ ЛИІІІеНИЯ избира
теЛЬНЬІХ прав «зксплуататорс:ких злементов». Б результате зтоrо 

круr граждан, которьІІІf nредоставлялись избирательНЬІе права, бьш 
еще более расширен, а круr «лшпенцев» сужен [15; 1925. - .N!! 97.
Ст. 530]. Однако и после зтоrо 1\.]>yr лиц, лшпенньІХ избирательНЬІХ 
nрав, оставался знач:ительньІМ. Бьrборьr бьrли неравньІМи, мноrосrу

nенчатьІМи, с открьrrьІМ rолосованием. 

ИзбиратеJІЬная кампания в Советьr 1925-1926 rr. в УкраШJе, 
проводимая в условиях зкономическоrо подьема, заметно отлича

лась от предьщущих лучшей подготовкой к ней, дальнейшим сниже

внем количества «ЛШІІенцев», во мноrом новЬІМи методами ее про

ведения. Число избирателей, пршпедІІІих на голосование, впервЬІе в 

20-е гоДЬІ превьrсило 50%, составиВ 12 261 197 чел. [6, с. 308]. Необ
ходимо отметить, что в избирательНЬІХ :кампания:х за период 1922-
1926 rr. отчетливо наметилась тенденция к сокращению ч:исJіа лиц, 
лишенньІХ избирательньІХ прав. ·· 

Однако зта позитивная тенденция не получила своеrо разви

тия. Уже на вьrборах Советов 1927 г: процент участия избирателей 
снизился по всей стране на 0,6% и составил 50,2% [5, с. 125]. На зто 
везна.ЧИrельное снижецие активности избирателей можно бьшо бьr и 
не обратіrrь внимания, если бЬІ не резкое увеличение количества 
лиц, ЛШІІеНИЬІх избирательньІХ пр:Ш. Зтот факт rоворил о ловороте к 
чисто административньrм, волевЬІМ методам управления страной. 
СтороЮІИков такого подхода бЬІЛо более чем достаточно. Ведь еще в 

начале 20-х rодов в противовес линии на развертьrвание демократии, 
укрепление закониости раздавались rромкие призьrвьr «отбросИТЬ>> 
демократию и заменить ее «революціюнньІМ принуждением». 

rіоследияя избирательная кампания рассматриваемого нами 
nериода 1928-1929 rr. проходила в условиях тотального раЗрушення 
основ нзпа, становления командио-административной систеМЬІ 

управления, усиления репрессий в rороде против «старой интелли

геНЦИИ>>, на селе против крестьян- «несдатчиков хлеба>>. Она отли
чалась повЬІІПеиной активностью в rородах - со стороНЬІ рабочих, 

на селе - бедиотьr и батрачества, стимулироваиной партийньrми ор

ганамИ. 3та кампания соnровождалась проверкой специально соз
данньІМи бригадами избирателей деятельностИ- Советов в целом, а 
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также депутатсІ<ИХ rpynn и секций. По данньІМ 26 окруrов в pecny6~ 
JllfКe бьmо nроверено 6 тьrс. сельсоветов, nри зтом в проверке npmш~ 

- ло участие 125 тьrс. человек. По шоrам праверок избиратели 923 
сельских Советов отозвали около 4 тьrс. деnутатов, нз числа коrорьrх 
большинство бьти отозваньr за «безьrницИатнвность» в борьбе за 
своевременвую сдачу односельчанами хлеба государству либо nо
дозреваеМЬІХ в симпаТJШ к кулакам [11, с. 98]. 

В заюпочение следует сказать, что кампания: по «оживлеНню 
СоветоВ» страдала внутрсввими nроnmоречиями, которьrе nартюr 

большевиков не в состоя:нии бьша уСJранить. С одной сторонь:r, чrо

бьr завоевать симпатии населения по оrноmеншо к Советс15-ой вла
сти, вьrборьr должньr бьrли происходить без вмешательства н нахrnма 

партийньrх органов, с друrой - nартия стремнлась сохранить кон· 

троль над Советами. Огсюда nолитика «оживлення Советов>) заюnо

чалась не столько в ццее nредоставления крестьянам самоуnравле

ния, сколько в том, чrобьr служить проводником партийного в.І1JІЯЮ\Я 
в деревне. 

Список литератур.,: 1. Вевер М. Лицом к деревне: Советская зласn. и 
xpeCThiOicюdi.вonpoc (1924·1925 rr.) 1/ Оrечественнав: историв:. - 1993.- N2 5. 2. Госар
хив Днеnропетровской области . 3. Госархиз Российс~tой Федерации. 4. Госархив 
Харьковской области. 5. Иванченко А.В. Демокра111.чесmе инсnпу1ЬІ в истории Со
ветскоJ:о J:осударства // Сов. rосударство и празо. - 1989. - N2 1. б . .История: государст
ва и праза Украинской ССР. - К: Наук. думка, 1976. 7. Итоги nеревь1бороз Советов Ra 

Диепроnе1ровщине: Оргаиизационно-полит. отчет комиссни Днепроnетр. nарт. JCOMtr

~ КП (б}У. - Диеnропе1ровс:к, 1926. 8. Калинин М.И. Воnрось! созетскоrо етроu

тельства.- М. , Госполитиздат, 1958. 9. Ковотоп В. Советское строительс:rво n УССР !і 
Рад. Україна. - 1926. - N2 13. 10. Обзор важиейшего заІСонодатеЛЬС"ІВа в УССР за 
1925 год // Рад. Ужраїва. - 1926. - Jofu 13. 11. Освовньrе итоги paбonr правительства 
УССР за 1929 и 1930 rодьr (к районньт с-ьездам Советов 1931 г. ). Изд. Секретариата 
ВУЦІС и уnрав. деламн СНК УССР, - Харьжов, 1931. 12. Пленум ЦК РКІІ(б).- Моск
ва, 25·27 окпбрх 1924 г. 11 КПСС в резоmоЦЮІХ ... . Т. з. - М. : Политиздат, 1970. 
13. РезотоЦJІJІ. 2-й сессин БУЦИК о ревотоционной законносm // Вест. Сов . юсти
ции. -1925. - N2 23. 14. Сьездьr Советов в до~ентах (1917-1936) . .::: Т. 1. - М.: Госиз
дат, 1957 . 15.СУУССР. 16.ЦГАВОУхраиВЬІ. 17.ЦГА00УжраиньІ. 

В.Є.Рубаник,кая~ юрид. н~ 

ПРАВО :В.ЦСНОСП НА ЗЕМЛЮ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ 
НАПРИКІВЦІ30~Х -НА ПОЧАТКУ 40-Х РОЮВ ХХ СТ.: 

. . ОКРЕМІ АСПЕКТИ 

За відомим висловОм В. В:инннчеJІІ(<l, чиrати українську іс
торію без брому неможлнво. І стосується це України як у цілому, так 
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і окремих ії частин. Кожен з її реrіонів мав, має і буде мати сВої, 
притамаюrі лише йому особливості, а тому всілякі спроби викладен
ня будь-яких аспекrів історії того чи іншоrо реrіону без урахування 
цих особ.ішвостей приречені стати поверховими й нетЬчиими, а зна
чить і неправдивими. 

Західпа Україна, маючи найкоротшу в порівнянні з іншими 

українськими землями історію перебування в .складі Радянс~кої дер
жави, являє собою особливу сторінку в розвитку nрава власн:ості 
взагалі і nрава власності на земшо - зокрема. 

Напередодні друrої світової війни етнічні українські землі 
були поділені між чотирма державами: 1) до . складу Радянського 
Союзу входило 767 тис. кв. км з 42 млн. 200 тис. мешканців, але 
Українська РСР мала лише 451 тис. 800 кв. км З 32 млн. 568 тИс. ме
nzканців, з яких близько 26 Млн. (або 80%) -українці; 2) у скла,.Щ 
Польщі було 132 тис. 200 кв . км українських земель з 1q млн. 
200 тис. мешканців, з яких близько 6,5 мли. (або 64%) - українці; 
3) до складу Румунії входило 17 тис. 700 кв. км етніЧІПІХ українських 
земель з 1 млн. 400 тис. меmканців, з яких _українці- 875 тис. (або 
63%); 4) у сКладі Чехословаччини - 14 тис. 900. :кв. км з 760 тис. 
меІІІІ<аНЦів, з яких Українців- 560 тис. (або 73%) {9, с. 36]. 

}>еалізуючи міждержавний договір від 23 серпня 1939 р., ні
мецькі війська 1 вересня, а радянські - 17 вересня вступили на те
риторію Польщі. Протягом одного тижня війська Червоної Армії за
йия:ли всю територію Західної Україин, 22 вересня ввійшли у ЛЬвів, 
а 24 вересня- в Дрогобич і Борислав [7, с. 618, 619]. 27 вересня :ка
пітулювала Варшава, а настуnного дюl в Москві між Німеччиною й 
СРСР було підписано договір про дружбу і протокол, JІКИЙ: остаточно 
визначив кордон між двома державами по лінії Нарва-Буг-Сян. СРСР 
тримав 200 тис. кв. км території з 12 млн. мешканців,. які 'І])ИвалиЙ 
час у радянській історіографії йменувались "новими районами" [19, 
с. 9; 6, с. 46]. Населення Української РСР на 1 червщ 1941 р. налічу
вала 41 млн. 657 тис. чоловік, а заrальна тернторів nіслн вкшочеИШІ 
земель Західної України, Північної Буковини та трьох повітЦІ Бесса
рабії до її складу- 560 тис. кв. км [7, с. 628]. 

Напередодні друrої світової війни Західна Україна розглн
далася як реrіон відсталий: і малорозвинений, населеНЮІ якого підда
валось утискам і приrнобленвю. Багато в чому така rочюі зору є 
сnраведливою, однак поряд. з негативними існувала низка інших мо

мешів у соціально-економічному, політичному й духовному житrі, 
які роблять палітру оцінок більш розмаїтою. 

У 30-ті роки значні земельні масиви Західної України знахо
дилнея в руках веJІИКИХ землевласників . Так, за даними 1938 р., дер-
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жавні, церковні й кpymri приватнt землеволодіння смадали від за

гальної nлощі: у Галичині- 43,9%; у Закарпатхі- 45%; у Північній 
Бужавині - 54, 8%. Середня площа земельних володінь сІUІадала, 
напрИІ<Лад, у Ковельському повіті - 3500 ra, у ДубІІенсьІ<.ому -
3600 ra, у Луцькому- 4000 га [2, с. 134]. Особли:sий асnект С'І'ЮЮ· 
ВШІО церковне землеволодіння. Церкві, костьолам і моІІастирям у 

Західній Україні щшежало 220 тис. ra, а греко-католицькій метроnо
лії- 36 тис. га землі. Значну nриватну власнісrь мали й церr<евні іє
рархи. Тах<, миrpoпomrry А. Шептицькому й станіславському єпис

копу М. Хомишину належало 90% "Земельного іnотечного бань."у" ~ 
одиого з чотирьох найбільших банків регіону. У Закарпатrі церкві 
належало 22 тис. га орних земель [7, с. 517-519, 535-537, 545]. 

Іншу сторону становила інозе~mа колонізація захіДІІоукраїн
ських земель. Протягом 1919-1939 рр . ІІа цих землях посеЛШІося ма

же 300 тис. колоністів - nоляків, румунів, чехів, словаків, угорців,. 
німців. Тільки з 1919 р. по 1929 р. 77 тис. польських "осадників" 
одержали в Західній Україні nонад 600 тис. ra землі [12, с. 14]. На 
Закарпатті колоністи зайняли 19 тис. га, на Бужавині - 5 пrс. га [2, 
с. 151]. Після аrрарної реформи 1921 р. в Північній БуковІПІі серед
ній розмір сімейного наділу становив 0,65 та, у той же час румунські 
колоністи отримували 0,5 ra nід садибу, 4,5 ra орної землі й 1 ra nа
совищ. Величезними були борги селян nеред банками. У 1931 р. за
боргованість селян Північної Буковmm складала nонад 21 тис. лей із 
розрахунку на 1 ra проти 6,3 тне. лей на румунських землях [7, 
с. 536, 537). На Закарnатті після земельної реформи 1934 р. 32 тис. 
дрібних селянських господарств одержали 29 тис. га землі - тобто 
менше 1 ra на госnодарство. Приблизно таку ж кількість землі отри
мали . за цією реформою 145 великих: зе:r.шевласників. У 1936 р. у 
власності 708 поміщиків nеребувало в З рази більше орної землі, nа
совищ і лісів, аніж у 103 тис. селянських госnодарств За:карnатrя L8, 
с. 154]. Усе це негативно вnливало на соціально-економічний стан 
селянства, яке становило 80% населення Західної України [10, с. 33]. 
_ Однак усупереч цьому україНське селянство, спираІО'ШСЬ ІІа 
приватну власність на землю як основу своєї відносної незалежності, 
самостійності й свободи, nоказувало свою життєздатність і nідприє
мливість. Ефективно розвивалася кооnерація. Якщо в 1921 р. в Схід
ній Галичині діяло 580 українських кощrеративів, то в 1939 р. їх уже 
налічувалося майже 4 тис. з 700 тис. членів. Міську торгівлю 
об'єднувала спілка "Народна торгівля", сільську споживчу :й торгову 
кооnерацію - "Центроспілка"; молочні кооnеративи - "Масло
спілка" . Свій вnлив "Маслоспілка" nоширювала далеко за межі Захі
дної України, ексnортуючи масло до Австрії, Данії, Чехословаччини, 
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Швеції та інших країн Заходу. Товариство селян-хліборобів 

"Сшьський господар" ммо в 1938 р. 60 філій, 2008 гуртків, 199 977 
членів [3, с. 1423]. 

Активністю відзначалося: соціально-політичне й культурне 

ЖИІТЯ. У 1936 р. культурне товариство "Просвіта" налічувала 

275 324 чл:ени, 3071 бібліотеку й читальні зали, 190 пересувних біб
ліотек, 377 театральних груn, 2043 аматорсьЮ групи, 1086 хорів, 
124 О!Jкестри. У Польщі виходило 83 українсьЮ газети, з~ 21 -
політлчна [9, с. 35]. 

Ось такою постала перед Радянською владою Західна 
УІ~раїна. І найпершим своїм завданням ця влада - поставила nриве
дення західноукраїнських земель "до одного знаменника" з іншими 

територія..mІ Радянського Союзу. Досить цікаво розrлянуrи, як цей 

процес починався: і які мав правові nідстави. 
29 :вересня 1939 -р. Військова рада Українського фронту ви

дає зверненна.. в яко:м:у вказує, що основою нової влади в Західній 
Укр<йні повюmі стати обрані на демократичних засадах у містах і 
повітах тимчасові уnравління, у волостях і селах - селянсьЮ комі
те-т. Реалізовуючи цю "деиократичну ініціативу", ·Військова рада 
фронту лостаяовсю від 3 жовтня 1939 р., підписаною командуючим: 
фров.том С. Тимошенком і ЧJІенами Військової ради М Хрущовим, 
В. Борисовим і С. Коже:вв:иковим, утворює в колишніх воєводствах 
За.v..ідної України тимчасові управління. Останні сютдалисн з чоти
рІ.ох осіб кожне й знаходи.;шсь у Львові, Станіславі, Терноnолі й Лу

цьку [13]. 
Уже настушюго дня (4 жовтня) новостворене Львівське об

ласне тимчасове управління звертається з пропозицією до тернопіль
ського, Станіславського й Луцького тимчасових уnравлінь npo ство
рення Комітету по підrотовці виборів до Народних Зборів Західної 
України. , 

У сі тимчасові управління спрацьовують надзвичайно опера

тивно, і вже 5 жовтня цей Комітет "створюється" у Львові. Військо
вою радою Українського фрошу затверджуються: і його склад 

"ПоложеJІ..ня про вибори до Українських народних зборів Західної 
України", зrідно з яким створюються 1495 виборчих окруrів [11]. 

22 жовтня відбулися "вибори", у яких за офіційними даними 
.&ЗЮІИ участь 4 мmt 433 тис. чол. (92,8% від загального числа -вибор

цш). Обрано 1484 депуrати, з яких 766 чол. (52%)- сетши, 415 чол. 
(28%) - робітники, 270 чол. (18%) - nредставники інrеліrенції, 
ЗЗ чол. (2%) представники інших верств населення [14]. 

26 жовТня 1939 р. у Львові відкривається засідання Народ
JШХ Зборів, на порядок денний ююrо виносяться чотири питаНня: 
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1. Про державну владу в Західній Україні. 2. Про входження Західної 
України до складу Української РСР. 3. Про :конфіскацію поміщиць
:ких земель. 4. Про націоналізацію баш<ів і великої промисловості. 
З усіх питань збори одностайно приймають декларації [15]. 

За Декларацією Народних зборів від 28 жовтня: 1939 р. :кон

фісковувалися: землі поміщиків, монастирів, веJІИІ<ИХ. урядовців ра
зом з будівлв:ми, худобою, інвентарем без викупу. Уся: земля з u· над
рами, всі ліси й ріІ<И було проrолошено всенародним надбанням, 

· тобто державною власнісnо [4, с. 21]. За опублікованими даними з 
шести областей Західної України до фонду реформи надійшло 
2,5 млн. га землі. Із ІЩХ 472 тисячам селянсь:ких господарств було 
nередано 950 тис. га, решту держава залишила за собою. Селяни 

отримали також 45 тис. коней, 2 тис. волів, 73 тис. корів, 20 тис. сви
ней [1, с. 222, 223]. 

Однак уже 24 квітня: 1941 р. ЦК КП(б)У приймає постанову 

"Про встановлення: rраничних норм землекористуваmш иа один ее~ 

лянський двір по Волинській, Дрогобицькій, ЛьвівсьJсій, Рівненській, 

Станіславській і Тернопільській областях", я:кою встановлювалася: 

вища межа селя:нського землеволодіння:: 7- 15 га [4, с. 43, 44] . Над
ЛИІUІ<И землі підля:rалн передачі до колгоспів. 

У 1940 р. новий земельний устрій було проведено також в 
Аккерманській і Чернівецькій областяХ. Указом Президії Верховної 
Ради СРСР від 15 серпня: 1940 р. конФ.іскуються землі поміщиків, ве
ЛИІ<ИХ урядовців і дер:ковні, а постановами РНК СРСР та ЦК ВКП( б) 
від 13 вересня: 1940 р. і РНК УРСР та ЦК КП(б)У від 26 вересня: 
1940 р. встановлюєrься норма селянського землекористування -
20 га [18, с. 49, 50]. 

У перебігу аrрарних переrворень частина веЛИІ<ИХ ломість 

не піддавалася парцеляції, а на їх основі створювалися державні ра
дянські господарства - радгосnи. Однак новостворені радгоспи ве

ликої mrroмoї ваrи в сільськогосподарському виробвид:rві не мали. 
Домінуючу роль відіrравало одноосібне селянське господарство. І 
влада мала це враховувати. ПQСТdНовою РНК СРСР від 19 березня 
1940 р. селянські господарства Західної України було звільнено від 
недоїмо:к по сплаrі державних та місцевих nодаnсів :колншньої Поль
ської держав:а і на ниХ nоширювався діючий в СРСР Закон про сіль
ськогосподарськийподатоквід 1 вересня 1939р. [16]. 

З метою розширення посівних площ оподатковуванИй при
буток установлювався не за посівом, а за оранкою. Для селянськи..х:· 

госпоДарств Волинської, Дрогобицької, Львівської, Рівненської, 
Станіславської та Тернопільської областей запроваджувалися додат-

· кові пільm: 
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1) на 25% знижувався розмір сільськогосnодарського nодат
ку з ч.;-rенів колгоспів; 

2) звільютися від сільськогосnодарського nодатку колгосп
ні двори й одноосібЩ господарства, nрибуток яких не nеревищував 

1 тис. крб.; 
З) звільнялася від обЮ1адення сільськогосподарсь:киМ nодат

ком уся дрібна худоба, яка знаходилася в особистому користуваНні 
членів колгоспів та одноосібних селянсьІ<ИХ госnодарств; 

4) нід обкладення податком звільютися цілшші й перелого ві 
землі nротSІГОм 2-х років nісля їх розорювання, а розкорчовані й ро

зорані землі та землі, на яких було проведено меліоратищrі роботи за 
рахуно:s. землекористувачів,- nротягом 3-х років nісля їх викорис

тання nід nосіви; 
5) у 1940 р. всі ceromcьtd госnодарства цих областей звіль

нялися від сплати збору на nотреби житлового й :культурно

nобутового будівmщтва; 
6) одноособкі господарства в 1940 р. звільюmися від сплати 

noдan<y на коней, який було введено на nідставі Закону СРСР від 

21 серnня 1938 р. 
На одноосібні селянські господарства встановлювався nро

гресивний сільськогосnодарський nодаток. Так, на госnодарство з 

доходом: від 1 до 2 тис. крб. встановлювався nодаток 60 крб. плюс 
7 коп. з кожного :карбованця: доходу понад 1 тис. крб. На госnодарст
во з доходом від 10 до 20 тис. належало 1810 крб. nлюс 45 коn. з ко
жного :карбова:нця: доходу nонад 10 ти~. крб. (тобто податок міг бути 
більшим у 17-30 разів!). А для господарств із доходом nонад 20 тис. 
крб. розмір nодатку nідвищунався до 6310 крб. (у 100 разів більше, 
ніж у бідняцькому госnодарстві) плюс 55 коn. з кожного карбованця: 
доходу понад 20 тис. крб. [6, с. 50]. 

Для всіх видів сільсьІ<ИХ господарств вводились обов'язкові 

плани поставок сільськогосподарської Продукції. Раднарком УРСР і 
ЦК КП(б)У своєю постановою передбачили низку nільг: 

- в одноосібних госnодарствах з сім'єю більше 5-ти осіб 
ветановлеЮ річні норми обов'язкових nоставок зменшувалися на 
10% на кожну душу зверх п'яти; 

- до обов'язкових поставок не залучалися господарства чер- ' 
воиоармійців, якшо голова сі.JІ,{'ї перебував на дійскій військовій · 
с:rужбі, а в госnодарстві залишалась дружина з діть1.m до 7~им років; 

- від обов'язкових поставок звільнялися неnрацезда'Ркі гос
подарства; 

- uередбачалисft й деякі інші випадки надання nільг [17]. -
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Проте головною метою Радянської :влади на селі було про
ведения: колективізації. Перші колrоспи було створено в с. Добряни 
Городоцького та в с. Гоюпичі !Цщ>ецькоrо райовів JЬ,:вівсь:r<Ої облі
сті й у с. Болохівці Дрогобицького району Дрогобицької області в 

mотому 1940 р. [6, с . 53]. А вже міТІ<У 1940 р . в Західній Україні на
раховувалосЯ' 550 колrоспів. За станом на 1 ч:ервЮІ 1941 р. у 8-ми за

хідних областях УРСР створено 2866 колекrивюrх господарств, у ЯІсі 
було об'єднано 205 137 (12,8%) селянських господарств. Koлrocna:~ 
належал:о 796 827 ra (14,9%) орної землі [4, с. 101, 102, 153]. 

У сі, хто оnирався примусовій коле:rсr.ивізації - селяни, під
приємці, вчшелі, свящеНИІ<ІІ, громадські діячі, підпадали під :каток 
репресій. За непо:вних 2 роки з Гал:ич:шш органами: НКВС було виве
зено бiJDI 400 тис. українців і близько 1,5 МJІВ. поJDІків [5, с. 284]. -

Таке знайомство західних українці:в з Радянською владою · 
дало їм упевненість у тому, що вови повинні будь-що і'ї позбутися. І, 

мабуть, батато в чому саме rут криються вшо:ки тієї особливої ситу
ації, я:ка складалася на терторії Західної Уrq>аїи:и під час німецької 
окупації, і того особливого ставле~ західних україндів до свободи, 
самосrійв:ості й незалежиосrі українського народу, ЯІ<е відслідковує
ться й досьогодні. 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГОПРАВА 

В современной науке конституционного права до сих пор нет 

единого подхода к хараюrеристике метода конституционно

правового регулирования, что свидетельствует о недастаточной раз

работанности данного вопроса. Такое положение явля:ется: неприем

лемьІМ с учетом фундаментальности проблемьr и ее значимости для 
политико-правовой теории и прак:гики констпrуционализма. При 
зтом в украинской и российской государственпо-правовой лнтераrу
ре прослеживаются: прmщипиально разньrе подходьr к освещеншо 

вопроса о методе констиrуционного nрава. 

Для работ совремеRВЬІХ российских государствонедов харак

тер:rю либо полное отсутствие вниманИя: к· данному вопросу, либо 
крайне уз:кий nодход к его определению. В частНости, М.В. Батлай и 

Б.Н. Габричидзе, Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин вообще не раскрьrва
ют сущности метода конст.иrудионно-правового регулирования: 

[2, 5], а А.Е .. Козлов, указьrвая: на разнообразие зтих методов и их 
обусловленность хараюrером содержащегося nредписания, вместе с 

тем вьrделяет лишь установление прав, возложение обязанностей и 

ответственности, дозволение и запрет [б, с. 2; 7, с. 4,5]. 
В отличие от российских коллег украинские сnециалиСТЬІ в 

области конституционного права проблеме метода правового регУ
лирования традиционно уделяют значительно бОльше внимания: [8, 
с.lб-19 ; 10, с. 14-17 ; 21, с. ІЗ-17] . В частности, В.Ф. Мелащеnко, давая 
развернутую харакrеристику метода конституционн()го права Ук-

раиньІ, указьmал семь его отличительньrх черт:. _ 
1) закрепление с nомощью конституционно-правового ре.rу

лирования не всех, а лишь важнейших принципов и nоложений, оп

ределяющих содержание и основньrе наnрщ3ления: развития общест-
ва; 

2) максимально ВЬІСОКИЙ юридический уровень ре.rулирова
ЮUJ -· через Осно~ной ·закон, - при наличии методов общего регла
ментирования:, учредительньrх методов, методов деклараций, уста

новления прИНЦИІІов, целей и задач организации и деятельносm 

суб-ьектов конституционного права; исnользование та.юrХ. еnособов 

правового регулирования, как nозитивное обязьrвание, дозволенне, 

заnрет, реглам:ентация стру:rсrурЬІ и т.д.; 

З) преобладаине методов имnеративного, централизо ванного 
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регулирования; 

4) учредиrельНЬІЙ xapClli.їep метода конституционного регули
рования; 

5) универсальньІЙ его характер; 
6) сочетание прямоrо регулирования общественньrх отноше

ний нормами конституционного права с опосредованньtм действнем 

всей Констиrущm; 

7) сочетание стабильности и динамизма (8,с. 16-19]. 
· Несмотря на предпривймавшиеся nonьri'IOI научного осмьтс

ления специфики метода конституционно-nравового реrуЗІировання, 

зта nроблема остается одной из нанменее изученВЬІХ в науке консти

туционного nрава:. В значиrельной стеnени зто обусловлена скудно

стью соответствующих фундаментальньІХ разработок в теории rосу
дарства н права, хотя :вопрос о крнrериях деления права на отрасли н 

институтьІ постоянно находюся в центре внимания уч.еньІХ-юрнстов 

и бьrл предметом обсуждения деЗІого ряда научньІХ дискуссий. В хо

де первой из них (1938-1941 гг.) отмечена необходимость вьщеления 
обье:ктивного криrерия деления: права на отрасли и инстиrутьr, кото
рьtм является nредмет правового регулирования, т.е . определенная: 

совокупность однородньІХ общественньІХ отнощеНий. В ходе второй 
дискуссни (1955-1958 гг.) признано необходимьхм: помимо основного 
кр:иrерия- предмета право:воrо регулирования вьrделять и допол

ниrельНЬІй- метод nравовоrо регулирования [11, с.234]. 
В современной юридической науке общепризНЗННЬІМ является 

понятие метода nравового регулирования как некой совокупности · 
приемов, епособов и средСтв деленаnравленного УІТОрядоченпя об
ществеННЬІХ отношений, составляющих предмет определенной от

расли права [1, с.45,370; 13, с.136; 15, с.74; 19, с.З54]. Однако вопрос 
о роли метода правового регулирования в системообразовании nра

ва, об основньІХ · разиовидиостях методов и об их злементах до сих 
пор остается дискусснонньzм. 

Большинство учеНЬІХ считают, что rлавНЬІМ крпгернем деле
ния nравовЬІХ норм на rpynnьr, отрасли является предмет правового 

регулирования, а метод вьІступает лишь в роли вспомогательного 

критерия разграничения отраслей права (А.И. .денисов, В.К. Маму
тов, Н.И. Матузов, В.А. Ржевс:кий, В.А. Тархов, Р.О. Халфина и др.) . 
Некоторь1е полагают, что предмет правовоrо регулирования сам по 
себе недостаточен для построения строгой системЬІ отраслей· права, 

что методьІ вьхступают во всем своеобразии в системообразовании 

права ЛИШЬ в тесном еДІmстве с опосредуемь!Мн :иМи видами обще
ствеННЬІХ отношений (С.С. Алексеев, С.Н. Братусь, Ю.М. Козлов, 
В.Н. Кудрnдев, Л.С. Яв:ич и др.). 
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Понятие «метод правового · реrулирования» явJDІется ком

плексНЬІМ, включает РЯд юридических явлений и не может бьrrь оха
рактеризоваюІЬІМ как какой-то один сnособ целенаправлеююrо уnQ

ря.цочення общесrвеННЬІХ отношений. Правовой метод в целом npeд

craвJDieт собой «извесrньІЙ набор юридического инструмешария, 

посредсrвом которого государсrвенная власrь оказьmает необходи
мое воздействИе на волевьtе общесrвеНВЬІе отНошения в целях при- . 
дащІЯ им желательного развиТИЯ>> [19, с. 355]. 

Б юридической ·литературе вщсказано множество точек зре
ния по воnросу о структуре методов nравового регулироваВия. Так, 

по мнению С.С. Алексеева, их мноГообразне nроявляется rлавНЬІМ 
образом в · различном юридическом Положении субьекrов wй или 
нной отрасли nрава, в характере правовьrх связей субьектов. Кроме 

тоrо, зтот метод nроявJDІется в спедифнке оснований возвнкновения . 

и движения правоотношений, юридических саюЩий, форм юридиче
ской защитьх субьекrивНЬІХ прав, и часrично - в харапере предnи

саний норм nрава (дозволения, обязьrвания или ·заnретьІ) [14, с. 290, 
291] . А.С. ПнrоЛІ<НН в качесrве злементов метода nравового регули

рования назьmает : а) спедифический сnособ взаямасвязи nрав и обя
занностей между учасrниками урегулированньrх отраслью право

отношений; б) совокуnность юридических фактов, служащих осно

ванием возюікновения, изменения или прекращения правоотноше

ний; в) сnособьх формврования содержания nрав и обязанностей. 
субьектов nрава; r) сан:кцин н nроцедурЬІ их применения [12, с.185, 
186]. 

Отсутствует единсrво nодходов и к оnределенню конкретНЬІХ 
еnособов целенаправленноrо воздействия, составляющих метод пра..: 

вовоrо регулиров~. БольшинсТво авторон вмделяют два основ
ньrх метода правового регулирования - метод автономни и_ автори

тариьІЙ метОд [13, с. 136; 14, с . 291; 15, с. 74; 20, с. 296]. В основу та~ 
кой классифнкации положена взаимное положение субьектов кон

кретного nравоотношения. Метод автономни заключается в поста

новке субьектов в юридически равное ПОJ).оженне, при котором ни 
одна из сторон не может повелевать поведеннем другой. При зтом 

суfuеКТЬІ самосrоятельнЬІ (автономньх) в вмборе конкретНой модели 
своего поведеНЮІ: и для целенаправленноrо взаимодейств,ия ВЬІНУЖ

деНЬІ соrласовЬІВать свое поведение. АвторИтариьІЙ метод, наоборот, 

зак.Ж>Чается в изначально неравном tюложении субьектов nра'ВО()Т
ношения, при котором один из них (власrвующий) уполномочен по

велевать поведеннем другого (подвластного) . 

Некоторьrе правоведьr, более последовательно проводя: идею о 
сложной структуре метода правового регуmіррвания, наряду с вм-
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шеуказанньІМи методами автономни и авторІrrаризма вьщеляют це

лЬІЙ ряд ИИЬІХ. В частности, в зависимости от стеnени F.атсгорично

сти исnользуеМЬІХ законодателем правовЬІХ предписаний вьщеляют

ся императивНЬІЙ и дисnозитивньІЙ методьr [19, с: 356]. При зтои 
имnеративньm метод заюnочается в том, что суб-ьекrьr правоотноше
ниЯ JЦШІаЮтся какой-либо возможности самостоятеЛьного вьrбора 
конкретной модели nоведения и вьmужденьІ действовать в строгом 

соответствии с nредписанием, содержзщимся в диспозиции nраво

вой нормьr. Любое отклонение суб-ьекrа от заданной модели nоведе- . 
ния расцепивается как nравовой деликr и влечет юридическую от

ветственность, предусмотреннуЮ сашщией данной нормьх. Дисnози
тивньІЙ метод, напротив, заключается в предос."Тавлении суб-ьекrам 

правоотношения возможности самостоятельно вьrбирать конкретную 

модель поведения в рамках, определенньrх диспозицией правовой 

нормьr. Естественно, широта возможностей субьекrов в :лом случае 
напрямую зависит от заданньrх юридических рамо:к. 

Из тезпса о том, что отрасли права различаются между собой 

не только предметом, но и методом правового регулирования, дела

ется вьmод, что каждая отрасль права обладает сnецифкчесІ<ИМ ме
тодом. Так, Д.А. Керимов, форм:улируя определение отрасли nрава, 

исходит из того, что зто «обьективно сложивrіrаяся внутри единой 
системьх nрава в виде ее обособленной части группа правовьrх ин

ститутов и норм, реrулирующая общественньrе отношения на основе 

определенньrх принцшюв и специ:фичесІ<ИМ методом, в силу чего 

приобретающая относ:иrельную самостоятельность, устойчивость и 

автономность функционирования» · [4, с. 297]. В.Ф. Яковлев вьrсі<а
зьmается еще более катеГорично: «Если исследователь принимает. 

какую-то груnпу норм за самостоятельную отрасль nрава, но не мо

жет ВЬІЯВІІТЬ специфику метода их реrулирования, то он, скорее все-

го, видит отрасль там, где ее нет» [23, с. 58]. · 
Вместе с тем до сих пор ни одному из исследователей не уда

лось достаточно аргументированпо обосповать специфику какой

либо отрасли права. Всякий раз, когда авторьr отмечают специфику 
метода определенной отрасли, на nоверку она оказьmается конкрет

НЬІМ набором уже ИЗВеСТНЬІХ еnособов ВОЗдеЙСТВИSІ На общественньrе 
отношения: автономни и подчннение, императивность и ди:сnозитив

ность, позитивное обязьmание, дозволение и запрет. Как справедли
во отмечает по зтом:у поводу автор едииственной монографии, по

священной nроблемам методов правового реrулирования, В.Д. Со

рокнн, «если обособление предмета той или иной отрасли обьrчно 

достигается с приемлемой стеnенью определенности, то, как только 

дело доходит до метода, ясность, хотя бьr в главньrх и ос11овньrх чер-
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тах, по общему :п:равилу, утрач:иваетсЯ>> [17, с. 39]. В :итоге подав
ляющее больш:инство' уче:ньІХ, описьrвая специфику метода опреде
лешюй отрасли права, неизменно ош:рируют соотноmением методов 

rражданского и админисrративного права [3, с . 5-7; 9, с. 10, 11; 16, 
с. 109, 110]. 

В деЙСТВИТеЛЬНОСТИ же Оt<аЗЬІВается:, ЧТО каждьІЙ ИЗ На3ВанньІХ. 
епособов неизменно присутствует в большей или меньmей стеnени в 

каждой из отраслей права. При зтом даже в административном праве 

встречаются злеменгьr гражданеко-nравового метода, а в граждан

еком - администраr..mно-щ)авового. розтому вnолне обоснованньrм 
представляется: мнение В.Д. Сорокина о едином (общем для: всей 
системьr nрава) методе правового регулирования, в котором дозво

ленне, предписание и заnрет вьrступают как систем:ньrе злеменгьІ, 

юш слагаемьщ естествешю взаимодействующие между собой 

[17. ~. 114]. 

Однако nоз:иция: В. Д. Соро:кина, по нашему мненшо, страдает 
ограниченностью в отношенші назваІОіЬІХ ним систем:ньІХ злеменгов 

е.циного метода правового регулирования:, поскольку в качестве кри

терюІ вьщеления: таковьІХ он использует ШШІЬ содержание диспози

ции nр;mовьІХ норм. На самом деле пеj>ечень юридических средств, 
исuользуемьІХ законодателем, значительно шире. Позтому термин 

\<единьrй метод правового регулирования:>> следует рассматривать 

кзк обrций арсенал юридичесІ<ИХ епособов целенаnравленного упо

рядочевия правоотношений, из которого законодатель вьІбирает 
mнкретиЬІй набор средств, наиболее приемлемьІХ для: регулирования 

общественньІХ отношени:й, составляющих предмет отдельНЬІХ отрас

лей права. Исходя: из зтого, анализ метода какой-либо отрасJШ nрава, 

на наш взгляд, должен представлять собой характеристику особен
ностей юридического инструме:итарц используемого законодате

лем в данной отрасли. 

Никоим образом не претендуя: на теоретическую всеобьемле
мость предласіемой классификации, c'-mraeм возможньш предло
жить следующую систему юр:идич:ескиХ . епособов воздействия: на 
общественнЬІе отношения, явля:ющихся основньrми злеменгами · еди
ного метода правового регулирования:: 

1. В зависвмости от степеm1 катеrорпчноств правовЬІх 
n~сдписаинй: а) императивньІЙ - в диспозипии правовой нормьr 

ИJj!агаеrся единственпо возможная: и допустимая модель поведения 

::убье1сrов; б) диспози.тивньrй - дисnозиция нормьr права содержит 

несколько варнангов поведения: суб:ьектов, предоставля:я: им воз

можность самостоятельно вьrбирать конкретную модель поведения:, 

исходя. из собственньІХ представлений о наиболее целесообразном в 
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конкретной ситуации. 

2. В заnисимости от правового положения субьектов: 

а) субординацяонвьrй - Закшочается в посталовке субье:ктов в юри- . 

дически неравное nоложение: одна сторона в nравоотношении наде

ля:ется: властньІМи полномочиями по отношению :к другой; б) :коор

динациоННЬІЙ - состош в установлении Щридически равноГо поло
жения: субьектов nравоотнщпеіmя:, nри котором ни одна из сторон не 

вПраве повелевать nоведеннем другой, чrо обусловливает необходи

мость решения: возНИІ\ЗЮщих воnросов путем консенсуса. 

· 3. В зависимости от содержания диспозиции праВовой 
вормЬІ: а) обя:зЬІВание - правило поведения: излагается путем об
ращения: к одной из сторон дравоотношения: с требованнем совер
шить определенное nо зшивное ( общественно nолезное) деяние; 

б) дозволенне - правило поведения излагается: путем оредоставле
ння одной из сторон возможности совершать оnределениьrе nолржи

тельНЬІе дея:ния:; в) запрет - nравило nоведения :Излагается nутем 
обращения: к одной из сторон с требованнем воздерживаться от ука

ЗаRНЬІХ общественна вреДНЬІХ деяний. 

4. В зависимости от характера социальвО-психолоrвчес
кого воздействия на субьектов: а) убеждение - заюnочается в . 
СЮІокении субьекта к добровольной реализации nравовьхх предnиса
ннй; б) nринужденне - состош в реализации правовьІХ предписа
ний вопреки воле субьекта. 

5. В зависимости от характера санкций правовьхх норм: 
а) взьхс:кание- заключается в неrативной оценке nоведения: субьек

та и nрименении к нему мер карательного характера; б) поощре

ние - состоит в позитивной оценке nоведения: субьекта и nримене- · 
нИи кнему мер стимулируwщеrо характера. 

6. В зависимости от особенностей нормативной основь1 
данной І)трасли: а) реrуля.тивНЬІЙ _:_ заключается в ореобладаніш 
реrуля:тивНЬІХ норм над охравнтельНЬІМИ и над нетИІІИЧНЬІМи нор

мативНЬІМИ предхшсаниямн; б) охранительНЬІЙ - состош в преобла
щuшн охранительньхх норм над реrуля.тивньІМИ и над нетшmчкьІМИ 

нормаТивНЬІМИ предписаниямн; в) деЮІаративиьm - заключается в 

преобладанин нетип.ичн:ьrх нормативНЬІХ предnисаний (норм-целей, 
норм-прницнnов, норм-определений) над реrуля:тивньІМИ и охрани

тельньІМН нормами. 

7. В зависимости от особенностей территории · действия ис

пользуемьп nравОВЬІХ актов: а) СПОСОб общеrосударственноrо ре
rулирования ~ заЮІЮчается в преобладании общегосударствевньІХ: 

нормативньхх актов, при зтом местньrе и локальньrе акrьr играют 

лишь всnомогательНую роль; б) сnособ местного регулирования -
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состош в преобладании местньІХ нормативньІХ актов в общей массе 

нормативньІХ актов, реrламентирующих данную сферу обществен
.tІЬІХ отношений; в) способ локального регулирования- заключается 

в том, что общеrосударственньхе нормьІ определяют лишь наиболее 

общие прmщипьІ правового регулирования данной группьr общест

венnьІх отношений, месrнЬІе· - детализируют нх применительно к 

суб-ьектІh'\{ на опреДеленной терршорин, а основная роль в правовом · 
реrулирова..оmи отводится локальньrм прзвовьrм актам. 

8. В зависимости от характера юридических фактов: а) в 
качестве юридических фактов признаютсн только деяния (уголовное 

право, институть1 ответственности в конституционном и админист

ративном праве); б) в ка-tJ:естве юридичес~х фактов вьхступают как 
деяния, таки собьnия. · , 

9. В зависимости от особенностей мер юридической ответ
ственности- использования взЬІсканий: а) орrанизационного ха- . 
рактера; б) ШІЧНоrо хараь.•ера; в) материального характера. · 

10. В зависимости от характера испоJІьзуеммх правовьп 
исто"ШИІ\:Ов: а) сnособ конституцИонного закреnления; б) сnособ за
конодательного регулирования; в) сnособ nодзаконной нормативной 
реrламентации. 

11. Б зависимости от степени специализации используе
мьп правОВЬІХ норм: а) СПОСоб общего регулирования - зЗключа
ется в установлении прановьІХ предnисаний, расnросrраняемЬІХ на 

всех субьектов одного рода; б) <:пособ сnецнального (казуальногО) 
регулирования - состоиr в установлении правовьхх предписаннй, 

делающнх исключения из общих nравил примениrельно к отдель

НЬІМ внда.-..1 субьектов. 

СравниrельньІЙ анализ методов, используемьхх различньІМИ 

оораслтш права, неопровержнмо свидетельствует об нх уникально

сти, проявляющейся в неnавторимом сочетании конкретньІХ епосо

бов правового регулирования, обусловЛенном сnецифнкой предмета 
каждой из отраслей. Так, для: констшуционноrо nрава как ведущей 

отрасли национальной nравовой системьІ хцрактерен метод, состоя

ЩІІЙ из следующего комплекса еnособов правового регулирования: 

1) Сочетание имnеративноrо и днеnозитивного епособов nри 
домниировании имnеративного. Фундаментальность регулируемьІХ 

общественньІХ отношений и их связь с осуществлением nубШ!Чной 

власти обусловШfВают необхо~ость наиболее четкой и однознач-
ной их реrла.~ентации, исключающей nроизnол и волюнтаризм орга

нов ВЛаСТИ И ИХ ДОЛЖНОСТНЬІХ ШЩ. 

2) Сочетание субординации и коордннации. Способ суборди
• HaJ.....r1fИ преобладает nри регламентацин отношений внутри системьІ 
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органов nубличной власrи, между органами и должноСТНЬІМи лица

ми разиого уровня, а также в отношениях, связанньІХ с обеспечевием 
ко11сrитуциоиной закоиносrи, вадиопальной безопасности, обороно- . 
спQСобносrи сrраньr и общесrвенного nорядка. 

3) Сочетание обязьmаний, дозволений и запретші. Любое nра
воотношение может бьпь уnорядочено любЬІМ из назваиньІХ спосо
бо:ІJ в зависимосrи от того, к кому из суб-ьектов правоотношеНШі ад
ресуеrся нормативное предписание. Законодатель вьІбираеr наибq
лее целесообразНЬІЙ для данного случая способ, формулируя типич
ньrе юр~.кие консrрукции для одиородньІХ правоотношений. 

Связи внуТри системьr орrанов nубличной власти закреІІЛЯЮТСя пре
имущественно чер~ обязьmання, взаимоотношения между лично
стью и органами власти - через · дозволения, адресоваиньrе лично

сти, либо обязанности должноСТНЬІХ лиц, · а · запретьr харакrерньr для 

охравительньІХ правоотношений. 
4) Превалнрование убеждения над пр.инужденне?rr. Констmу

циоиное право рассчиrано nрежде всего на нормальное rечевие об

ществеИНЬІХ отношений и добровольное надлежащее исполнение 

субьектами своих обязанносrе:й. Принуждение в конституционном 
праве - досrаrочно редкое явление. 

5) Минимум собствеинЬІх с;uпщий, использование охрани

тельньІХ норм иньrх отраслей права для гарантирования І<онстиrуци

онно-правовьІХ. 

6) Доминировщше perrmrrивнoгo сnособа воздействия на об
ществеННЬІе отношения, значшельньrй удельньrй вес декларативного 

· cnQCoбa. Основоnолаrающая: роль констиrуциоиноrо права обуслов
ливзет необходимость установшь исходиую «систему координат>> 

правового регулирования; ролЬ таких І<оординат и иrраюr прИНЦИПЬІ, 

определеНЮІ и ННЬІе нетипичиьrе nредnи~. 

7) Прообладание общеrосударствеиноrо регулирования (за 

исюnочением института местного самоуправления, rде nреобладают 

способьr локаЛьного и местиого регулирования:). Для многих кон:сти
туциоино-правовьrх институтов характерно исnользование исключИ

тельно общегосударственноrо сnособа регулироваJПUІ (QСновьІ кон

ституциоиного сrроя, осно:вьr обеспечения национальной безопасно
сти и обороньІ, государсrвенньrе символьr и т.д). Зто обусловлено 
необх:одимостью централизонаиной регламентацик важнейших nо

лиrико-правовьrх: отношеНJШ, обесnечивающих: целостность госу

дарства. 

8) В :качестве юридичесІ<ИХ фахсов признаются: I<aR деяния, так 
и собьпия (за исЮІЮче:ние:м Шfститута :конституционно-nр<UJовой от

:ветственности, где основанием возІІИlіllовения соответствующих от-

26 



ношений прw . .шаются лишь деяния). 
9) Для конституционно-правовой ответственности харакrерно 

преобладание :вз:ьrсканий организационного' харакrера (импичменr 
Президенту Уtq>аиньr, отставка правительства, прJШУднrеЛЬНЬІЙ рос

пуск обьединения rраждан и т.п.) . 

10) Использование сnособа конституционного закреnлення 
важнейших конституционно-правовьrх отношений; nодзаконнан per- . 
ламентация постепенно сужается, уступая место законодательному 

регулированню. 

11) Наиболее значимая по срЗвненшо с друrими отраелями · 
доля общего регулирования, вЬІсокая степень абстрактности консти
туционно-правовьrх норм. 

Подводя кrог проведенного анализа метода конституционного. 

права, отметим, что посл.едннй, безусловно, обладает. отличиrельньІ-

1\Ш черта.м:и, обусловленньІМи сnецяфикой предмета данной отрасли 

и ее местом в национальной правовой системе. Метод конституци

онного npana имеет комплексиьІЙ харакrер. Используя из обіцего ме
тода nравового регулирования максимально широкий круг епособов 
целенаправленного воздействш на обществеННЬІе отноrое:ния, зако

нодатель, по сути, методом конституционного права определяет ха

рактер nравовой реrламенrации для всех других отраслей nрава. 

Вместе с-тем проблема метода конституционно-правового регулиро
вания требует дальнейшей разработки на диссертационном или мо

ноrрафичесіом уровне и должна стать одной из приоритеТНЬІХ дЛя 
науки конституционного права Укранньr на ближа:йшне годьr. 
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В.П. КолісІІИК, канд. юрид. на)ж 

. ДО JШТАННЯ ПРО НЕОБХІДШСТЬ УРАХУВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНО-ЕТНІЧНОГО Ч:mт:иІ(А 

В gОНСТИТУЦІЙ110-ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ 

".Національно-етнічний чиннчк досить суrrєво вrошває на 

перебіг содіаJDіННХ nроцесів у сучасному світі. Саме тому НН..'\1 не 
можна 11е;сrуватн, від нього не можна відгородитися. Різномані'Пfі 
асиміляціJіні теорії тиnу «теорії плавильного казана>>, «теорії зmrrrя 
націй» 11е знайшли своrо підтвердження на nракrнці й зазнали цілко
витого крЩ, хоча й завдали значної шкоди розвнтку багатьох наді
онально-етнічних спільнот і міжнаціональним відносинам у цілому. 
Не вдалося також ні відмовитися від національності, ні «відмінити» 
націона.JІJ:rність і національне як феномен. І навіть сьоrодні, на порозі 
ХХІ cr. , nроблеми міжнаціональних відно~ин і надіонально
етнічноrо розвнтку не лише залишаються досить rocтpmm в країнах, 

що роз:вwтються, та в нових Країнах, що виникли на постсодіалісnr
чному nросторі, але й створюють низку проблем і завдають значноrо 
клопоту :tтВіть так званим розвИНУТНМ країнам. Відомий прибіч:вик 
євроnейс1>кої ішеrрації Джон Мейджор змушений був визнати, П(О 
відчуття ~опальної ідентичності вЮІВилося набагато сильІіішим, 
аніж :щаеалося спочатку, і тому, незважаючи на інтеграційні проце

си німді завждИ будуть залишатися німцями, а анrл:ійці ·англійця:-
' 

ми. 

!Іеобхідність урахування національно-етнічного чинника в 

правово)JУ регуmованні обумовлено nерш За все різноманіТІІИМИ 
проявамJІ національного бутrя в суспільних відносинах та тим знач
ним багзтоrранним, багатоасnектним впливом, я:коrо він набув про
тягом ое'l'анніх десятиліть. Разом з тим Приклади його внкорнста.нв:я: 
ми знаходимо й на nопередніх етапах історії mодства. Він завжди 
наклад~ певний відбиток на суспільні відносини. 

J]оряд з правами mод:ини як окремої особи існуЮть також . 
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права содіальних спільнот (їх ще називають солідаристські, або ко

лективні права). Саме необхідність захисту прав національних мен
шнн стала однією з головних причин ВИНИІmення перших 
міжнародно-правових норм, пов'язаних із правами й свободами то- · 
дини. Але до визнання самого факrу існування окремих, особливих 
прав надіонально-етніЧІmХ меншин, а також прав mодини, 
пов'язаних із n національно-етнічним розвитком, ЛІОдство :йшло за
надто дr;>вго. Головна причина цього полягає в існуючих коІЩеnту

альних підходах та критеріях прогресивного розвитку. 
Домінуючою в теорії історично-nравової думки була й за

лишається всесвітньо-історична концепція на противагу культурно

історичній. Уперше вона Знайшла втіленння в теорії <<Чотирьох . 
імперій» - асірійської, перської, македонської та римської. Сформу

льована вона була ще в середні віm. Згідно з нею «прогресом» вва

жалося розширення тер~орії, яка підпорядковується імnерській 
владі. У XIV-XVI століттях відбувається трансформація .дієї теорії. 
Прогресивною тепер починає визнаватися вже так звана 

«цивілізація>>, тобто культура ромзна-німецької Європи. А всі iнtni 
народИ оголошувалися <<Відсталими», «дИІ<ИМИ>>. 

Цей постулат виправдовував використання будь-ЯЮІХ за

собів на іпляху до залучення останніх до таК званої <<істинноЇ>> , 
культури. Це теорія євроцепrризму, яка створила теоретичне й · 
ідеологічне підгрунтя для колоніальних загарбань, работоргівлі, ма
сового знищення цілих етнічних спільнот та інших оrидних 
наслідків поширення цивілізації. Навіть одна з найдемократичних 
держав світу - США створена на крові та кісті<ах багатьох етносів, 

природний розвиток ЯЮІХ було перервано і головна вина ЯЮІХ полл
галала лише в тому, що вони "не · вписувалися" до дуже зручних і 
звИ'ЩНХ європейських критеріїв nрогресу та цивілізованості. На 

момент появи європейців на території сучасних Сполучених Штатів 
мешкало майже 2 МJПІ. корінних мепmанців, а на початок ХХ ст. їх 

нараховувалося лише близько 200 тис. І ще довгИй: Час після при
йняття першої в світі Конетитудії США (І787 р.) корінні :мешканці 

· не визнавалися рівноправними громадянами США. Майже через 
100 років конгрес СІЦА спеціальним актом надав індіанцям статусу 
внутрішн:іх, залежних, підопічних урядові націй та племен. І лише 
з 1924 р. їх почниають вважати повноправНими американськими 
громадЯНами, які могли реалізувати свої права через індіанську 

громаду, що згідно з законом Уілера-Ховарда 1:934 р. визнавалося 
особливою формою місцевого самоврядування коріниого населення 
[2, с. 174-117, 358-359] . 

З XVI ст. і до початку ХХ ст. європейські народн зробили 
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своїми коловіями nівсвіту, а іншу nоловину ·підкорили собі. ІіІляхом 

ввезення: товарів, вивезення сировини тощо. У -ХІХ ст. була розроб· 
лена філософія історії, що базувал'ася на nринципі світового прщрс~ 

су, Який начебто повинен здійс:mоватися німцsrми та англосаксами. 

Але історія: сnростувала цю тезу. 
Значною мірою на сnотворення об"· єкrивноrо й неупередже

ного уявлення. npo історію та роль різвих національно-етнічних 
сnільнот вnлинула теорія nоділу вародів на «історичні» та 
«неісторичні», яка тісно nов'язана з євроцентрюмом:. З урахува1mям 

nевної умовності такої класи:фіІ«Щії з нею можна nогодитися, маючи 

на ува3і nри цьому, що иа різних етаnах іСторіі та в різні періоди: · 
етногенезу окремі національно-етвічні сnільноти можуть мінятися 

місцями. Та коли цю теорію ЮІадуть в основу nолітЮ<И, це призво

дить до виnравдання ди:с:кримінації, ехсnансії, nолітичного тиск-у. 
Такі підходи ·обумовили зверхнє ставлення до куль1-урвих надбань 
інших народів. З точки зору європейців, сnосіб жштя, звичаї, досяг

нення культур народів Азії, Африки," Aмeplfl(l{ та Австралії не були 
вартими ні уваги, ні nова:ш, ні тим більше наслідування. ПоСІійні 
сnроби нав· язати саме свої, європейські стандарти (і передусім 

релігію) всім іншим народам завдали істотної шкоди JООдству в 

цілому, призвели до значних втрат, поновити які вже неможтmо. 

Цьому суrrєво сnрия.їю й уявлення npo цивілізацію як :критерій 

прогресивного розвиrку. Підвищення рівня та якосrі життя окремих 
народів обернулося насnравді хижацьким нищенням довкілля, а кон
цепція підкорення природи - екологічною катастрофою nланетар
ного масщrабу, спрощеRЮІМ біоценозу, яке, в свою чергу, спр!!ЧИ
н:ило деформацію сфери прожива:ння й nризвело до зНИІ<Нення бага

тьох етнічних сnільнот. Таким чином, і nрямо, й оnосередковано так 
звані історичні народи не лише неспи nрогрес, але й обмежували 

можливості розвитку інших народів. Нав' язува:JШЯ свого способу 
жиrтя і сnособу виробництва «nередовимИ>> націями сnричинило 
руйнацію екологіЧШІХ та етнічних систем, відривало численні етно
си від Традиційного життєвого укладу й nрирекло їх до 
ва:півголодноrо існування. Зараз у різІШХ регіонах свіrу голодують 

nонад 120 .млн. чол., а до 2005 р. їх чисельність сягне 300 млн. чол. 
«Людство у своїй істоті ~ це безнастаіm:о творча сума жи

вих народів. Націями воно цвіте», - nисав І.Бочковський [Цит .. 5, 
с. 150]. ОІже, як і в будь-якій сфері етв:осоціа..lІЬні процеси вимаrа
юrь різноманітності. Так само, як створення демократичної правової 
держави й стано:в.Jіення громадянського суспільства неможливі без 

nолітичного, економічного й ідеологічиого шnоралізм:у, неможливий 

розвиток JООдства без національно-етнічиої баrатома:нітності. І так . 
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са.">ю, як для демократичного nолітичного режиму ·важливо створити 

nравові механізми врахування точки зору оnозиції, врахування 

інтересів меншоСті, для шодства в цілому є не менш важливим на
лаrод;.кеннн діалогу між «історИЧШІМИ>> й <<Пеісторичнимю> народа
ми, вміння почуrи й зрозуміти будь-які, навіть найменші етносІf. 

Так, «дикі» індіанці сіу прийшли: до розуміння необхідності обе
режноrо втручаипя: в нав:{(оmІШНє природне середовище і керували

-ся ним у жшті на 300 років раніше «дивілізоваюоо> }'чених. Наnев
но, багатьох негативних наслідків можна було б уникнути, якби 
міжетнічне сnілкування набуло рівноправного й толерантного ха

рактеру. 

Кожна національно-етнічна спі:;rьнота є унікальною й не
nовторною. Тому за нею слід не лите визнати nраво на існуванНя, 
вільний розввто:к, але й створити відповідні правові механізми ре; 

алізації ra nоновлеия. цих nрав. 
За даними ЮНЕСКО зарЗз у світі шщічується близько 4 

тис. етносів, із яких лише 800 віднесено до категорії "нація". 

Історично сталося. що не всі з них мають свої держави чи дер

жюші утвореюш, а тому більшість із них фактwпю становтrгь мен

шу частину :населення. відnовідних держав і юридично визнаються 
національними меншинами. Для вирішення nроблем, пов' язаних з 
особливостями співіснування корінних (або тиrульних) націй та 
національних меншин, виявилося недостатнім nростого деклару

вання: в конституціях і в nоточному законодавстві рівноправноСті 
громадян між собою та рівності nеред законом. 

На жаль, історія свідчить про nостійні намагання обмежи
ти розвиток національних меншин, спроби, а інкоJШ навіть держав
ну політику насильницької асиміляції. Причому навіть ті народи, 

які ca..l';ri зазнавали обмежень та дискримінації, в.евдовзі після ство
рення: власної держави самі ставали на nшях nроведення такої 

політики. Та:к, за часів Австро-Угорської імnерії чехи й словаки ра

зом боролися nроти ути:сків, обмежень і дискримінації з боку 
панівної .нації, але згодом, після створення. у 1918 р. везалежної Че
хословаччини Ш>літику певних обмежень та утисків почали nроводи

ти чехи вже стосовно словаків, користуючись чисельною nеревагою і 

намагdЮчись асимілювати останніх. Була навіть розроблена теорія 
єдшюї чехословацької нації. 

Аналізуючи історичнИй досвід, М.Драrоманов зробив ви
сново:к, що система nримусової національності є таким же всесвітнім 
проявом у громадському житті, Як і система nримусової релігії. 

Першою підставою обох систем служить дикий суб' єкrивізм, яКий 
штовхає людей дивуватися тому, що їм не подібно; сміятися з нього, 
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ворогувати, нюц:иrи [3, с. 505]. Сумний досвід багатьох країн світу 
nідтвердив ці міркування. 

Одним: з головних чиннmсі.в, яЮ. обумовлюють протікання 
етносоціальних процесів у сучасному світі, є взаємодія двох nроти

лежних тенденцій: з одного бо:ку - до інrеграції, а з другого - до збе
реження націо:нально-етнічцої своєрідності, самобутності й неповто
рності. Довгий час панувала точка зору про домінування лише 
асиміляційної тенденції. Так, у США набула потирення теорія 
«плавильного казана>>, згідно з якою всі новоприбулі оцішовалнея з 

, погляду відnовідності спочат:ку англійським, а nотім: власне амери

:кансьЮІМ стандартам: і тому змушені були пристосовуватися до но
вих умов. Але nовного . «переплавлеННЯ>> в єдину американсь:ку 
націю не відбулося і ця теорія зазнала краху. Етнічаі громади пра

гнули зберегти якомога більше власних традицій разом з адап
тацією до американського способу жиrтя, відкривали власні цер:кви, 
освітні та :культурні організації. ТаЮІМ чином; на зміну теорії {<ІІШІ
ВШІЬного казана» й відповідній політиці держави постуnово прийш
ло розуміння необхідності толерантного ставленНя до національно
етнічНої самобутності. На практиці це привело до nолітики 
етнічної багатоманітності. 

У коJІИШНЬому СРСР під втmво~1 американської теорії 
<<ІІЛавmного казана» була започаткована теорія «злиття націй», 
яка була зведена до рівня незаnеречної істиюі:, і саме з огляду на це 
будувалася вся національна nолітика. Ось як оцінює результати 
nолітики СРСР щодо · малих етносів Т.Очврова: «За nерелисом 
1926 р. у на~ нараховувалося 194 народності. А далі вони звикали зі 
швидкістю катастрофічною: 1939 р. -99, 1959 р. - 109, 1970 р. - 106, 
1979 р.- 101. У 80-х роках викладання: ведеться лmne 39 мовами. 
За п'ятдесят три роки «Ііебаченого розквіту націй і народностей» 
зникла добра половина цих народностей! Ось вам небачені в історії 
світової цивілізації масшrабн національної ерозії!»[ 4, с .. 165]. 

ТаЮІМ чином, за всі),{а національними менmинами, яхі по

терпали в минулому й потерпають ще й сьоrодні від утисків та дис
кримінації, необхідно визнати особливий або сnеціальний правовий 

· статус, який зможе забезпечити їх існування та всебічний розвиток. 

Будь-яка сnроба вирішити проблему національних менmин лише 
шляхом простого декларування рівноправності національних мен

шин із домінуючими націями, бу де означати лише юридичне оформ
ле:нвя: нерівності, яка була штучно створена протягом nоnередніх 
десятиліть і :ЕІ:авіть століть. 

Разом з тим бувають виnадки, коли в окреМих регіонах дер
. жанипредставники більшості (тобто титульної нації, яка дала назву 
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державі) опиняються в ст.шо:вищі незахищеної національної менши

ни і в:авіть зазнають дискримінації за національною ознакою. Вони 

змушені, напрИЮІац, вислуховувати принизливі висловлювання: · на 
свою ·адресу шшrе у зв 'язку з 'fИМ, що сnілкуються між собою чи 
звертаються до інших рідною мовою! Тому виникає необхідність у 
вирізиенні особливИх прав не шшrе Іфедставни:rсів націоналЬно
етнічних меНІІІШІ, а й nрав будь-якої людmщ пов'язаних з ї1 націо

нальною належністю та націонаJІЬНо-культурним розвитком. 

" Наочним nрикладом і переконливим доказом цієї тези стали 
ocrdRНi nодії в Косово, а також загострення конфліктів в Наrорному 

Карабасі, Абхазії, Придністров'ї та на території колишньої СФРЮ. 

Взаrалі вже прийшов час 1Wреглянути традиційну класифікації осно
вних прав і свобод )ІЮДИНИ Й rромадЯНИна і ДОПОВНИТИ ЇЇ окремщ.t: 
видт.с національно-етнічнИх прав, серед яких визн~чЗльн:ими є право 
да збереження національної належності (або національно] ідентич

ності) та тераво на вільний: національний розвиток. 
У необхідності використання національно-етнічного чи:нни

ІШ в праnовому регулюванні переконує й: досвід рравового регулю

вання: і..'ШІИХ країн та наша власна історія. Практично в усіх основних 
правових системах сучаснО<.."rі в процесі лравовоrо регулювання вра

ховується національний: аспект, прояви якого най-різноманітніші. Це 
стосується і захисту прав · національних меншин, і націон~но
етнічної самоідентифікації, і :аикористання мов у поліетнічному ее- _ 
редовищі, і баrато інших пиrань . Однак проблема меж і доцільності 

врахування національно-етнічного чинннка в nроцесі правовоrо ре
гулюваВЮ! до цього часу залишається дискусійною і потребує окре- · 
мого дослідження. 

Національно-еrнічшШ чинник досить широко використовує

ться в констиrуційному регулюванні багатьох країн, перш за все та

ких, як Росія, Канада, Фінляндія, УгорщИна, Словаччина, Молдова, 

Болгарія, Азербайджан, Естонія та деяких інших. Ще . в Консти
туції Німецької імперії (Веймарська конституція) 1919 р. містилося 
спеціальне nоложеНня, яке було покликане забезпечити права іншо

мовних осіб на вільний національний розвиток: (<Іншомовні частини 
населення імперії не повшmі бути обмеженими законодавчими та 

адміністрапщними заходами в їх :вільному націшшл:ьному розвитку, 

особливо у використанні їх рідної мови, у ВИЮІаданні, внутрішньому 
уnравліНРі та суді>)[1, с. 244-252}. Звертає на себе уваrу застосуван
Юf при цьому негативного способу закріплення вказаного nрава, що 

свідчить про те, що nри конструюванні цієї норми законодавець ви
~~одив і.~ природного права nредставників національних мещпин на 

вільний національний: розвиток у вказаних сферах. 
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Пиrання: забезnечення nрав національних меншин та їх на
ціонально-етнічного розвитку знайшли відбmтя: й у багатьох міжна- . 
родно-nравових актах. Але, на жаль, міжнародно-nравові заходи nо
доланнн конфліктів, що вННИІ<аЮТЬ на щщіонально-етнічному грунті, 

Залишаються вкрай неефекrнвними, про що свідчить так звана миро
творча оnерація в Косово. Усуnереч Статуту ООН війська НАТО 
вдалися до збройного втручання, що сnрlІЧШІІШо зворотпий ефект . у 
вигляді ес:калації конфлікту та розширення насилля. Тому й міжна
родно-nравові норми nотребують nереосмислення, уточнення, коре- · 
rуваиня. 

Особливого значения набуває наЦіонально-етнічний чинник 

в Україні, адже в результаті чисельних еRСnериментів та деформацій 
у галузі міжнаціональних відносин масового харюаеру набули такі 
явища, як ксенофобія, національний . конформізм, національний 

нігілізм, nідозріле й іноді вороже ставлення до всього національного, 
а також відчутrя національної неповно~і, другорядності, со
ром'язливості, самоїдства, а інколи навіть самозневаги й самонена
висті. Особливоdі сучас-ного стану міжнаціональних відносин в 
України nолягають в тому, що на значній їі території nотребують 
захисту не лише національні ме:цmив:и, але й представники 

корінних народів - українці та кримські татари. До останнього часу 

в nовсякденному житті й у засобах масової інформації знахоДlІМо як 
численні прояви ксенофобії щодо національних меншин, так і nри
клади нешанобливого, зневажливого~ зверхнього і навіть nрезир

ливого ставлення до історії, мови, культури, релігії кримсь:ІОL"< татар, 
а також n~деку~ й до української історії, української мови, україн
ської літератури, українських державних символів тощо. 

Саме тому. постала необ~сть виокремити в тексті Конс
титуції України питання вuховання історичної с~ідомості, традицій і 
культури українського етносу, що є, безnеречно, виПравданим з 
огляду на складну й трагічну історіЮ українського народу, який ви-

. боров своє nраво на національне відродження. З іншого боку, укра

. їнська держава виходш-ь з демократичної концеnції національно
етнічної багатоманітності і тому не лиnіе визнає за всіма коріннm.m 

. народами й національними менmинами: nраво на розвшок етні'іlіої, 
культурної, мовної та релігійної ст.юбутності, але й зо5?в'язується 
сnрияти 'такому розвиrкові. 

Як це не парадоксально, але духовна порожнеча, що утвори-' . . . . . . . 
лася rucmr вІдмови вщ численних ·щеолоnчних догм та стереотиmв 

nоnереднього етаnу нашої історії, сnричиНила nоглиблення загаль
ної духовної :кризи, JIIOl знаходить свій прояв як на індивідуальному 

рівні, так і на рівні соціальних спільнот. Тому національне відрод-
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ження, плекання національної культури, історії, мови, традицій; 
звичаїв має nовернуrи сусnільству духовність, шодяність, щирість, 
доброту й вивести його на новий цивілізований рівень міжособис- . 
тих та міжнаціональних, міжетнічних стосунків . Дуже важливо, щоб 

цей nроцес не nризводив до національної с~оізоляції, самообме
ження, самовихвЗJІJІНІUІ, не суnроводжувався nрнниження:м націо
нальних nочупів та дискримінацією iнnmx етнічних сnільнот і від

бувався виключно в межах nр~ового nоля:. 

ФуНДаментальні засади регушовання: міжнаціональних · від
носни закладено в Консгитуції України . . У nоточному законодавстві 
слід максимально зважено і юридично точно закріпити nрава окре
мих осіб та соціальних сnільнот (корінних народів, національних 
менпшн), nов 'я:зані з їх національноЮ належністю, вільним націо
нальним розвитком, національно-етнічНою та мовною самобутністю. 
Необхідно встановиш nравовий механізм реалізації вказаних nрав з 
урахування:м досвіду конституційно-nравового регушовання: iнnmx 
держав та особливостей сучасного стану міжнаціональних відносни 
в Україні. Чинний Закон «Про національні менпшни в Україні>> ще 
ие nовною мірою відnовіДає реаліям сьогодення:. Йоrо nоложення: 
nотребують суттєвих змін, уточнень та доnовнень, nодальшого роз

виrку й удосконалення:. Це стосуєrься передусім Сі. 6 цього Закону, 
в якій закріпшоєrься nраво національних менпшн на національно
культурну автономію. Разом з тим є потреба в розробці та nр:ийнщі 
окремого Закону України «Про національно-культурну автономію» . 
Потребують узгодження: з Конституцією та між собою положення:, 
пі містяться в Декларації nрав національностей України від 1 лис
топада 1991 р., в Законі «Про національні менпшни в Україні>> від. 
25 червня: 1992-р., в Законі УРСР «Про мови в УРСР>> від 28 жовтня: 
1989 р. Необхідність подальшого вдосконалення: українського зако
нодавства обумовлена також ратифікацією Верховною Радою Украї

ни 9 грудня 1997 р. Рамкової конвенції Ради Європи про захист наці
ональних меншин. 
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КОМЛЕТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
І ПРОБЛЕМИ ШДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСП 

ЇХ ДІЯЛЬНОСП 

Прийняття 28 червня 1996 р. нової Конституції України: зна
чно активізувало державно-nравові nроцеси. Сьогодні, як ніколи ра
ніше, важливим є nomyJ(. шляхів nідвищення ефективної Діяльності 
державного механізму, органів місцевого самоврядування, що сnри
яє розширешпо дianaзoJJY законотворчої діяJІЬиості комітетів Верхо
вної Ради України. Уже зараз розроблена й розnочинає реалізовува
тися концеnція рефорМИ: державної cиcтeJІvrn, яка в:кJпочає в себе ре
формування законодавчої, виконавчої та судової rілок влtІДИ. Разом з 
тим (і це треба nідкресnкrи) :конституційний процес в Україні про
ходиrь JІУЖе складно. І1оясвюється це велн:кою :кіль:кіС'ІЮ надзви
чайно складНИХ nоліТНЧJІИХ і соціально-еко11о:мічних nроблем, відсу
тніС'ІЮ чіткої стратеrі'і nравової реформи, іншими чинниками 
об'єктивного й суб' єкrивного характеру. 

За цих неnростІіХ умов JІУЖе важлива відповідаJІЬність nо-
1\Ладається на всі riJII(I{ державної влади, :в nершу чергу на nредстав
ницьку її nлку - Верховну PaJIY як орган, завданням якого є зако
нодавче забезnечення реформ у державній та су9nільній сферах жит
тя, що nровадяться в УJ<Раїні. На сьогодні немає більш важливого 
завдання дrui Верховної Ради, як nідвищення ефективності своєї дія
льності, що багато в чо?dУ залежкrь від якісної роботи головної стру
ктурної ланки nарл&~еВТУ - її комітетів. 

Згідно зі ст. 82 чннної Конституції держави Верховна Рада 
України nрацює сесійно [1] . Сесія складається із nленарних засідань 
Верховної Ради, а тако$ засідань ії комітетів і комісій, які nроводя.
ться між nленарними засіданнями. 

Засідання ком:іrетів є однією з найважливіших форм роботи 
nарламешу. у цьому немає і не може бути ніякого nеребільшення, 
адже сама логіка жиrrіІ nідказує, що шrrання, які в:ключаються до 
nорядку денного nленарних: засідань, nовинні бути детально· nідго
товленими. Від цього ~11ежить ефективність діяльності і самої Вер
ховної Ради, ії здатноСТі nриймати необхідні, а найrщювніmе - дієві 
рішення, бо їх дієвість - це основний результат, якоrо очікують ви
борці, все сусnільство від вищого органу законоДавчої влади. 

На ЖаJІЬ, сьоrодні в Україні сnостерігається досить тривож
на тенденція, nов'яза~~а з nослаблеЮІЯМ тієї ролі й авторитету, я:кі 
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:мають бути пр~анним:и парламентам у демократичних державах. 

Не порушуючи mrrання про противагу між виконав~ою й законодав
чою гілками влади, яка вже тривалий час має місце і яку не зміг усу

нути ні Конституційний Договір, укладений між Презпдентом 

України та Верховною Радою 8 червня 1995 р. (на який· покладалиск 

дуже великі надії в структурах виконавчої -влади та в деяких полі
тичних колах), ні нова Констиrуція 1996 р., слід вказати на інші, як 
вбачається, дуже важливі причини nадіння в суспільстві авториrету 
парламенту України. 

. На наш nогляд, дими причинами є : 
1. Кількісний склад парламеmу. Треба визнати, що 

450 нароДІmх депутатів - все-таки немалий склад длл такої досить 

невеликої за чисельністю населення держави, як Україна (приблизно 
50 1\ШН. чол.) . Наприклад, у Киrайській Народній Республіці з насе

лешшм понад 1 млрд. · 200 млн. число народних представнИків скла
дає не більше 3000 чол. З огляду на те, що КонституцUt України 

прийнята зовсім недавно, вносити в неї зміни в цій частині абсолю

тно нереально, але все ж таки ця: обставина має своє негативне зна-

чення. 

2. ЯКісний склад депутатськоrо корпусу. У пресі вже · не
одноразово висловлювалися серйозні претензії до народних обран
ців, щодо їх амбітності, некомпетентності, брехливих обіцянок (та й 

хуліганські випадки вчинків і навіть здійснення злочинів мали міс
це). Вважаємо, що ці нарікання деякі депутати з~слуговують (як і . 
nредставники виконавчої влади ). А в чому вже дійсно слід докоряти 
народних обранців, так це в недостатньо високому рівні політичної, 
а особливо правової та загальної культури. Не аналізуЮчи приклади 
цього (а їх не бракує) , вважаємо за доцільне законодавчо закріmrrи 
положення про те, що кандидати в народні депутати України зо

бов'язані в окружні виборчі комісії подавати :документи про відсут
ність (або наявність) судимості (причому, судимість за кримінальні 
злочини має виключати реєстрацію такого каидпдата); довідки про 

те, що такий каидпдат не перебував на примусовому л.ікуващrі від 
алкоголізму, не знаходиться на обліку в психдиспансері. Важливе. 

значения йовиина мати Ц характеристика такого каНдИдата як у ми• 
иулому, так і в теперішній час. Поряд з іншими чинниками, одним з 
ЯЮІХ є наявність вищої освіти, ці заходи в значній. мірі зможуть полі

nшити якісний склад Верховної Ради. 

З. Взаємовідносини rілок влади. Представникам законо

даВчої та :виконавчої гілок влади належить пам'ятати, що критика їх 

діяльності · немає нічого спільного зі спробами дискредитувати їх в 
очах один одиого чи громадськості. Ні до чого позитивного не при-
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зведуrь взаємні звШІ)'вачення, ба~ будь за що nротидіяти nри
ЙІОrlїЮ законоnроеюу, внесеного; nриміром, виконавчою владою, а 

також бажаmщ іншої сторони не допустити набрання. сили nрИйня:
тоrо Закону. Таке розкачуванюr державного "корабля'' нікОІІ{У не 
nринесе нічого слушного. Та й виконавча влада nовинна не· забувати, 
що і її авторитет у суспільстві не дуже високий. А де вже nідриває ' 
самі nідвалини державної влади, що не може не викликати занеnо

коЄЮJЯ. 

Указані вюце тільки ro.J_Joвнi, ва вату думку, .проблеми, без

nере'!Но, вnливають на ефективвість функціоиуванюr всієї Верховної 
Ради. Але ж вови є xapaкrepнmm і для самих комітетів, у яких в 
обов'язковому nорядку nрацюють Юродні депутати України. 

Статус комітетів nарламенту закріnлено в ст. 89 Консrиту

дії ronnoї держави, ретельне ознайомлення: з якою викликає, щонай

меНDІе, nочуття здивування. Це nояснЮЄТЬСЯ ТИМ, ЩО НОрМИ цієї 
статті сформульовано дуже нечітко, розмmо. Так, не вказано, яким 
конкретно чином формуються ді комітети і за якими nринциnами, чи 
можуть Голова Верховної Ради України та йоrо застуnники входити 
до їх складу, які фующії nокладено на комітети. 

ВиникаютЬ і іюпі заmrrання. Стапя 89 Конституції УкраїнИ 
;w<ріnлює не тільки моЖливісrь створення комітетів, але й ко~ісій 
nарламt:шу. Це можуть бути тимчасові комісії (слідчі і сnеціальні) 

для rодrотовки й nоnереднього розгляду nитань, внесеmіХ до nоряд
ку денного засідань Верховної Ради. Закріnлення в одній статті Кон
етитудії сrатусу комітетів і тимчасових комісій nарламенту, на вашу 
дум1(J', не є вдалим; воно nринижує статус і роль комітетів як найва· 

· жливішнх структурних його орrанів. До тоrо ж і статус комітетів ви~ 
. знаЧено нечітко. По суті, .в Конетитудії йдеться про те, щ~ Верховна 

.:еада України загалом тільки за111ерджує їх nерелік, обирає їх толів, а 
вЖе конкретні комітети здійсmоють законоnроектну р~боту, готують 
і nоnередньо розглядають. nитання, віднесеві до ко:r.шетендії nарла

менту України. 

Звертає на себе увагу і формулювання ч.б ст.89 Конетитудії 
України: "Орrа:нізація: і nорядок діяльності комітетів Верховної Ради 
України, їх тимчасових сnедіальЮJХ і тимчасовиХ слідчих комісій 
встановлюються законом". Із змістУ цієї норми можливо зробити ви~ 
сновок, ІІ(О процедурні nитання: діяльності комітетів мають бути вре

гульовані в законах України про. Permu>reвт Верховної Ради, а також 
npo комітети 1Зерховної Ради України. На наш же nогляд. організація 

.й nорядок діяльносrі тимчасових сnеціальних і тимчасш~их слідчих 

комісій nовинні регулюватися сnеціальниМ законом про такі комісії, 
а не законом npo комітети Верховної Ради. 
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Наведене вище формуmовання: ч.б ст.89 Конституції також, 

в:важав-.tо, є не зовсім вдалим. 

У цій статті не говориться також про те, що такий закон по
винен бути прийнятий не мен'Ш ніж двома третинамн від констюу

ційноrо с.кладу дарламенту. А це значить, що і Регла,Іенr, і Закон 
про комітети Верхо:вної Ради України мають прийматися в звичай
ному порядку, відносною, а не кваліфікованою більшістю голосів 
деnутатів. Із дим ніяк погоДШ"ися не можна, тому що подібного ро

ду Закони в силу важливості об' єкта правового регуmо:вашІЯ: nовинні 
бути тільки конституційними. Ми впевнені, що вони й будуть при
йматися кваліфікованою більшістю, не менше ніж двома третинами 
Мд конституційного складу парламекrу, але відсутність відnовідвої 
норми в Конститrції, ще раз свідчиrь про недоліки, які мають місце 
в Основному Законі нашої держави. 

Назвемо ще й ТЗ.Ь..'"У обставину. На першій сесії Верховної Ра
ди України нового скликання було створено 22 комітети, 6 із яких 
очоJШЛИ представники Комуністичної партії України, 5- Народно

Демократично- партії, 4- Всеукраїнеького об'єднання "Громада", 
З - Народного Руху України, 2 - Соціалістичної і Селянської пар
тії Україщ 11 - Паргії Зелених України, 2 -СПУ. 

Без керівних ."nостів" заіmmилися прогресивні соціалісти, 
иеза.іІежні й позафракційні депуrати. Про ефективність рОботи ство
рених комітетів, мабуть, не слід згадувати - надго ма..'lо часу :миву

JІО від дня їх створення. Але заслуговує на увагу процедура форму
вання ЦІІХ коміrеn.в. Згідно з чинним законодавством :кількість 
отриманих фракцією "порТфелів" визначається її чнсель!Іістю 
rхвотою"). Звідси внrікає, ЩО таким же чином повинен форА-f)'ВаТН
СJІ і склад комітетів, але в дійсвості це зовсім не так. Серед комітетів 
Верховвої Ради України є "престижні" (наприклад, з nаливно
енергетичного коМІDІексу, ядерної політики і ядерної безпеки і 
"непрестижні" (наnриклад, із соціальної політики й праці) . 

Відмінність одннх комітетів від інших :відразу ж кидаєrься в 
очі: "престижні" в півтора рази більші, а "непрестижні" в два рази 
менші середньої по чнсельнqсті (20 чол.) величини комітегу. Ця ци
фра логічно випливає із загальвого чнсла обраних вародних деnута
тів (441) і КЇЛЬІ<ості комітетів (22). У зв'яз:ку з Цим дос:иrь nриродно 
ВІІР.ИІ<;\є заnитання: якщо всі державні проблеми важливі рівною л-rі
рою, то чому, наприклад, у вже згаданому комітеті з паливво-енер

гетнчного комплексу, ядерної політики і ядерної безnеки nрацюють 

ЗО, а в комітеті у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів__;.. тіль
Ііlі 10 депутатів? На наш погЛяд, диспропорції в законодавчій діяль
ності парламекrу закладено вже на стадії формування: комітетів (2). 
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З урахуваІШЯМ цих .думок вважаємо за необхідне для ефек
тИвнішого функціонування парщwенту України та його комітетів у 
законодавчому порядку більш Чітко визначиrи статус останніх, за
кріnити в конституційному Законі про комітети Верховної Ради 

України питання щодо порядку їх формування, форм роботи, їх фун-
. кдії, коМпетенцію · тощо (3). Особливо слід наголосити на тому, що 
комітети повинні мати контрольні повноважешщ тому слід визначи
ти форми їх взаємовідносин із державнвми та громадськимИ орга-
нами. 

· При формуванні комітеrів належить керУватися тим, що на
родні депутати України мають входити до них не тому, що робота в 

якомусь із них є, приміром, більш престижною, а тому, що певний 
депутат має відповідну освіту, с;rід також враховувати і йоrо колиш
нє місЦе роботи. Повинна бути передбачена і відповідальність деnу·· 

татів за ігнорування участі в діяльності комітетів. Ми приєднуємося 
до твердження: Ю.М. Тодики; який виступає за Професійний парла
менr, а ·о1Же, за неможливість народному депутатові працювати в 

інших структурах державних чи громадських. органів (окрім Верхов
ної Ради) (4). На пракrиці це призведе до того, що деnутату вже не 
буде байдуже, до якого з комітетів він буде входити .. 

Вважаємо, що в практику діяльносrі комітеrів слід ввести 
таку форму їх роботи, як виїзні засідання, що дозволить парламеша
ріям визначати стан справ з обговорюваних проблем, глибше розі

братися в них, розробщи відповідні рекомендації. Безперечним су-
. проводжуючим чинником прояву особистого аспеІСrу в парламентсь
кій законоТворчості в умовах забезпечення професіоналізму в зако-

. нотворчій роботі та зм~нmення: невідповідності законів науці є rісна 
й nостійна взаємодія законодавців із представниками науки, провід
ними юрИдичними науковими установами ~Національною академі
єю наук України; Інститутом держави і nрава імені В.М. Корецького, 
Академією правових наук України, Національною юридичною ака
демією України імені Ярослава Мудрого та ін. Є всі nідстави вважа

ти, що науковий потенціал цих установ використовується: далеко не 
nовністю. 

Наведені пропозиції можуть лише в деякій мірі поліІІІШіТи 
ефективність роботи комітеrів Верховної Ради України. Корішшй же 

перелом може настати rільки тоді, коли різні гілки єдиної державної 
влади дося:rнугь злагоди, - розуміння того, · що .зсі вони є JЩІІІе 

слугами народу. Згідно зі ст.S Конституції України народ є суверен 

і саме йому належить уся повнота влади в державі. І коли все це не 

на словах, а в nрактичних діях посадовців, народних обранців та 
державних органів буде втілено в життя:, тільки за цих умов Україhа 
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перетвориться дійсно на nравову, демократичну, соціальну державу, 

як не й передбачено ст.1 ОсновнОІ'О Закону держави. 
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СТАНОВЛЕІОІЯ ШСТИТУТУ УПОВНОВАЖЕНОГО 
З ПРАВ JПОДШІИ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ 

Тдея введщппr в Російській федерації інституту Уповнова
женого з прав людини вперше отримаца правову оснсву в ст. 40 Де-· 

мар:.цН прав і свобод людини і rром.адЯНИІffі в Російській Федерації, 
пр.чйюлій Верховною Радою РРФСР 22 JШстопада 1991_ р. Цей до
кум.е:нт не тільки закріmm новий длл російської правової системи ор

ган, але й заклав основні принципи його формування, фующії і по

рядок їх здійснешrя: "Паршuчентський уnовноважений з прав люди
юr nри.значається Верховною Радою строком на 5 рою.в, їй nідзвіт
mtй і наді)Іени:й тією ж недоторюmністю, що й народний деnутат · 
РРФСР. Метою діяJІЬяості Парзам:ентськоrо уrю:вноваженоrо є ~дій

снешrя парламентськоrо контрото за дотримаШІЯМ прав і свобод 
mодиюt. і громадянина Російської Федерації, а nорядок здійснешrя 

функцій встановлюється сnеціальним законом". Постанова про вве~ 

дення Декларації ~ дію nомадала на відповідні комітети Верховної 
Ради РРФСР nідготовку проекrу закону про Парламентського ур.ов
новаженоrо. 

І хоча в той час закон не б)'Jr прийнятий, де дало імпульс 
для: модернізадії існуючої системи орrанів влади в асnекті захисту 

прав шодmш:, вивчення світовоrо досвіду в цьому nлані. У суспіль

ній свідомості все більше закріплювалася думка, що цей інститут 
необхідний, що він зможе ефективно забезпечуват права й свободи 

людшm, надійно їх охороняги й захищати. Ідея йоrо введеиня знахо~ 
ди.'Іа свій прояв при підготовці проекту нової Конституції Російсь

І<ої Федерації. Правда, в nерших варіантах проеюів він називався 

Державним комісаром Верховної Ради Російської Федераціl з прав 
'ПОдини, а в наступних - Парламентським уповноваженим з прав mo-
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дини, Уnовноваженим Верховної Ради РРФСР з nрав шодшіи [2, 
о. 21). о 

' Пр:JІЙІVnтя Констшуції Росії в 1993 р. оnосередковано ви
значило й статус Уповноваженого з прав. mодини. У cr. 103 Консти
туції передбачено, що в компетенцію Державної ~и входить при
значення на посаду й звільнення з nосади Уповноваженого з прав 

людини. Водночас втілеНН.ІІ конетитудійної ідеІ вв:маrало nодальшо
го законодавчого вреrушования російського варіанту моделі омбуд
смена. За nеріод з 1993 no 1996 рр. було заnропо~~:ощuю декілька :ва
ріаmів майбутнього закону, однак самого закону ТЩ< і не було пр:и
йюrrо. Тому у зв'яз:ку з необхідніспо узгоджуваного фующі_онування: 

сисrеми констиТуційних rаранrій прав шодин:и, вюпочаючи й інсти~ 
тут Уповноваженого, Державна Дума до прий:ня:гrЯ закону 17 січюr 
1994 р. призначила Уповноваженим із прав JПОДШІИ С.К~щльова. 
Правовою основою діяльності nершого Уnовноваженого з nрав .JІЮ-

ди:ІІИ в Російсьжій Федерації був Указ Презцденrа 'Tlpo за-ходи по 
забезnечеюпо фушщій Уповноваженого з nрав людини" від 4 серпня: 
1994 р., який встановив, що до nрий:нятгя відповідного федерального 
ко~~:ституційного закону реалізація конституційних функцій Уnовно
важеного забезпечуєтЬся шляхом здійснеuня ш1м nовноважень, на
даюіх голові Комісії з прав людини при Президекrі Російської Фе
дерації. Така Комісія була створена, і С. Ковальов був nрюначений її 

·головою. Указом також було встановлено, що орrанв: державної вла
ди й органи місцевого самоврядування в Російській Федерації, а та
коЖ їх посадові особи в двотижневий строк зобов'язані: а) надавати

nо заmпу Уповноваженого всю необхідну йому для здійсuення своїх 
повноважеіп. інформацію; б) давати відповідь ва його звернення у 
зв'ЯЗ:ку з порущенням прав конкретних фізичних осіб; в) направляти 
Уnовноваженому всі nрийюrrі акти, які містJІТЬ норми, що належать 
до сфери реrулювання прав і свобод людини і ~мадявина. Забезпе
чення діяльності Уповноваженого з прав людини згідно з цв:м Ука

зом було nокладено на відповідні струюурні підроздіди Адмінісч>а~ 
ції Президента РФ, а на Федеральне агентство ур.ІІДового зв' язку й 
інформаЦії nокладався обов' язок здійснити організа'цію розробки та 
вnровадження необхідних інформаційних технолоrій, ЯІ<і забезnечу
вали б діяльність Уnовноваженого . 

Необхідно відзначити аІ<Тивну nравозахисну діяльність 

С. Ковальова ла цій nосаді, який своєю uаnолеrливою nрацею до:во
ДНВ, що цей інститут дійсно може ефеІmmно захищати nрава люди
нИ; cnplUlТИ визнанню людини найвищою соціаJІЬною цінністю. Його · 
плідна nраво3ахнсна діяльність як Уповноваженого з прав людини 

особливо була nроявлева nід час чеченської війни: (1994 р.) , що, од-
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нак, не сподобалося деяким політичНим силам, і тому 1 березня 
1995 р. С. Ковальова-було звільнено з цієї посади. 

Після цього активізувалася робота · НИЖІІhОЇ палати Парла
менту РФ над проектом федерального Закону "Про Уповноваженого 

з прав mодини в Російсь:кій Федераціі•' . Офіційно було підrоrовлено 

два проекти закону - депутатом Державно\ Думи С.КовальовиМ і 
жафедрою конституційного nрава Саратовського юрндичного інсrи
туту за участю майбугнього російського омбудсмена, на той час теж 

депутата Державної Думи О. МИронова. Однах, щоб не було проти

стояння 2-х варіантів, автори дійшлн згоди підrоrувати на їх основі 
сnільний законопроект [3, c.ll]. 20 березня 1996 р. дей законопроект 
було прийнято Державною ДумоЮ в другому чиrанні з поправкою, 
яжа переДбачала вкmочення кандидатур на посаду Уповноваженого в 
список для таємного голосування двома третинами голосів від за

гальної кількості депутатів парламенту._ 17 квітня; 1996 р. Державна 

Дума дей закон в цілому ІІJ?НЙНЯЛа і подала в Раду Федерації, яка, 
однак, його відхилила. Основна вимqга останньої nри цьому поляга

ла в тому, щоб право Уповноваженого створювати свої предсrавІПЩ

тва на місцях було замінено на право суб'єктів . Російської Федерації 

самим сТворювати й призначати місдевого омбудсмена, який би фі
нансувався за рахунок коштів місдевого бюджету. 

Після процедури узгодження 25 rру.ДНЯ 1996 р. Державна 
Дума приймає ФеДеральний консrитуційний закон "Про Уповнова
женого з nрав mодини в Російській Федераціі•', який 12 лютого 
1997 р. схвалюється Радою Федерації, а 26 лютого 1997 р. nідпвсує
ться Президентом Російської Федерації. 4 березня 1997 р. закон про 
Уnовноваженого офіційно опубліковано і він вступив в силу. 

У nрИІ<ЇІЩевих положеннях Закону закріплено, що Державна 
Дума повшmа призначити першого Уnовноваженого з прав людини 
в РосійсьКій Федерації в строк не пізніше ЗО днів з дня набрання за
коном чинносrі. Уперше де пнтаніІЯ розглядалося 4 ·квітня; 1997 р. 

· Державна Дума nровеЛа таємне голосування по кожній із п' J,lТИ за
пропонованих кандидатур. Однак набрати необхідної біЛьшості го~ 
лосів не вдалося жодному з кандидатів. 17 вересня 1997 р. nри по
вторному розгляді даного питання ситуація повторилася. У травні 
1997 р. депутати Державної ДумИ :втре:tє заслухали nредсrавннків на 
mo посаду. Більше двох третин голосів отримав тільm один nретен
дент- депутат Державної Думи О. Миронов, який 22 травня 1998 р. 
таємним голосуванням (299 депутатів - "за", 29 - "nроти", З -
~'утримались") і був nризначений на посаду Уnовноваженого з прав 
людини в Російській Федерації [1]. 

Слід зазнаЧити, що nравовий статус Уповноваженого в Росії 
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базується на демократичн.и-л засадах. 

Відnові.дно до росі:й:ськоrо закону на nосаду омбудсмена 

призначається особа, яка є громадянином Російської Федерації, не 
молодше З 5 років, має nевні знан:ня в галузі прав та СJJобод mодюm і 
громадянина, а також досвід правозахисної діяльності. Пропозиції· по 
кандидатах на цю посаду можуть ~Jrосити Президещ Російської Фr;:

дерації, деnутати й депутатсьІсі. об'єдш'..н.ня Державної Думи, Рада 

Федерації nротягом місяця: до закінчення строку nовноважень поnе
реднього Уnовноваженого. 

Кандидат на посаду Уnовноваженого виступає nеред Дер
жавною Думою з короткою програмою майбуrньої правозахисної ді
яльносrі,_ і депутати можуть задаватп йому зашлання, висловлювати 

свої думки щодо запропонованого кандидата. Якшо кандидатура 
відхилена Державною Думою, фракції та деnутатські груnи мають 

право запропонувати для: нового розгляду того ж самого чи нового 

кацдидата. Повторний розгляд кандидатури провадИться настуnного 

дня після: отримання Думою відnовідного подання. Уnовноважений 

призначається і з:вільняєrься з nосади Державною Думою більшіс
nо голосів від загальної Ісількості деnутатів nалатн таємним rолоt.-у
ванням. Кожна кандидатура, яка виноситься на таємне rолосуваюш, 

включається в список двома третинами голосів від загальної кількос-
ті деnутатів. · 

Уnовноважений призначається на nосаду терvJно:м: на 5 ро
ків, який nочинаєrься з моменту принесення ним :присяrи і закінчує-· 

ться з моменту присяги новоnризначеного Уповноваженого. 
Повноваження омбудсмена РФ можуть бути nрипинені до

строково Державною Думою у випадках: 

1) порушення: ним. вимог закону щодо несуміщення йоrо nо
сади з зайня:ттям іншими видами діяльнОt.-rі: Уnовноважений J!e має 
nрава бути" деnутатом Державної ДуЩІ, членом Ради Федерації чи. 
деnутатом законодавчого (nредставющькоrо) органу суб'єкта Росій

ської Федерації, знахоДитися на державній службі, виконувати і:Н:щу 
оплачувану чи неоплачувану роботу, за ВІІНЯТко:м викладацької, нау

кової чн іншої творчої діяльності, займатися nолітичною діяльністю, 

бути членом nолітичної партії чи будь-якого іншого громадського 
об'єднання, яке nереслідує nолітнчну мету. Законом nередбачено, 
що· Уnовноважений зобов'язаний припинити діяльність, несумісну з 

його статусом, не nізніше 14-ти днів з дня вступу на nосаду; . 
2) набрання: законом сили рішеШІЯ суду (обвинувального 

вИроку) щодо Уnовноваженого. · 
3) несnроможності через незадовільний стан здоров' я чи з 

іНІІІИХ nричин протягом тривалого часу (не меИПІе 4-х місяців nід- .. 
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ряд) виконувати свої обов' язки, а також у випадку відмови від по

ДЗ.і'ІЬШОГО виконання обов' язків шляхом nодання заяви про складен
ня: своїх nовноважень . 

Водночас Закон nередбачає, що заІО.нчення строку nовно

важень Державної Думи, а також її розnуск не тягнуть за собою при

пинення повноважень російськощ омбудсмена. Не nрШІИННється: і не 

призупиняється діяльність Уповноваженого, а також не обмежуєть
ся його комnетенція й при введенні в країні надзвичайного чи воєн
ного стану на всій території Російської Федерації чи в її окремих ре-

rіонах. 

Важливим елементом статусу російського Уповноваженого . 
є наявність у нього і'1)'нітету, тобто закон наділя:є його прЗвом недо
торканності на весь час його повноважень. Він не може бути без зго
ди Державної Думи притягнутий до кримінальної чи адміністратив~ . 
ної відnовідальності, що накладається в судовому nорядку, затрима

ний, заарешrований, mдданий обшуку (за винятком випадІ<ів затри
мання: на місці злочину), а та..хож підданий особистому затриманню 

(крім випадків, коJШ це nередбачено законом для забезnечення без

ІJеІ(И інших осіб) . Недоторканність Уnовноваженого поширюється і 
ва йоr·о житло й службове приміщеющ багаж, особисті та службові 
tрансnортні засоби, перетіску, засобд зв'язку, а також на належні 
йому документи. 

У випадку затримання Уповноваженого на місці злочину по
садова особа, яка провадить затримання, терміново повідомляє про 

ne Державну Думу, яка nовинна nрийняти рішення про згоду на nо
даЛЬШе використання цього процесуального заходу. При неотриман

ні протягом 24~х годин згоди Думи на затримання Уnовноважений 
повинен бути терміново звільнений з-під варти. 

Варто наголосити на тому, що важливою гарантією діяльно

сті російського омбудсмена є закріплення його статусу як незалеж
ного і неnідзвітного будь-яким державним органам і посадовим осо
бам інституту. З цією метою закон передбачає, що фінансуваннядія
льності Уnовноваженого та його робочого апарату здійснюється: з 

федерального бюджету, в якому на це щоріЧно окремо передбачаю
ться необхідні ресурси. Омбудсмен самостійно розробляє й виконує 
кошrорис . В межах кошторису він· і Затверджує струюуру робочого · 
апарату. 

На сьогодні в структурі апарату російського Уnовноважено
rо функціонує три уnравління, головне з яких - уnравління по від
новленню прав громадян, яке складається з та1<JІХ відділів: консти

туційного й адміністративного права; земельних спорів; криміналь
ІІоrо nрава; кримінально~процесуального права; кримінально-вико-
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навчого nрава; сім'ї, жінок і молоді; з наnіонал:ьних іхита:нь і релігії; 
цивільного права, житлового й трудовото законодавства; у сnравах 

ветеранів; з nитань nенсій і доnомог; по скаргах військовослужбов
ців. Найближчим часом у цьому ж уnравлінні nередбачаєгьс.ІІ ство

рення: відділу з nитань nсихіатрії та охорони здоров'я і в:і.цділу по 
розгляду скарг біженців і вимушених nереселенців. · 

Друге уnравління: - з nравової освіти й удосконале.ннл зако

нодавства. У :нЬому nровідне місце належить двом nринципово важ
·ливим відділам -по зв 'язка.'< із суб'єктами Російської Федерації й по 
зв'язках з nравозахисНИми недержавними організаціями. Планується 
створити ще службу nравової освіти, оскільки одним із наnрямків ді
яльності Уnовноваженого з nрав mодини Російської Федераці1 є пра

вова освіта населення у сфері конституційних nрав і свобод J110ДІІНИ 
та щодо фор~ і методів їх захисту. У рамках цього ж управління 
створено nрес-сдужбу й міжнародний відділ. Функціонують також 
довідково-кодифікаційний та інформаційно-аналітИ'ШИЙ відділи. 
Саме останній зобов' язаний готувати матеріали для щорічної допо

віді Уповноваженого, яка згодом наnравляється Президентові Росій
ської Федерації, Раді Федерації, Державній Думі, Уряду Російської 
Федерації, вищим Судовим інституціям та Генеральному nрокуро• 
рові. 

, Третє управління: - адміністративно-госnодарське, яке охоп

лює собою традиційні служби- відділ кадРів, бухrалтерію й ІІ.:1ано

во-екоцомічиу службу [3, с. 6, 7]. 
Думаємо, що такий струюурований апарат Уnовноваженого 

зможе ефективно виконувати nокладені на дану інсТитуцію завдан-

ня. 

Одним з основних способів реалізації УповноважеІШМ Ро-
. сійської Федерації своєї ·nріQ!озахисної функції є розгляд скарг, по
данИх йому громадянами, ·а також іноземними громадянами й осо
бами без громадянства, які на законних підставах nеребувають на 
тернторії Росії. При наявності інформації про масові чи грубі nору
шення: прав і свобод громадян або у виnадках, що набули особливоrо 
суспільного значення чи резонансу, а також якщо це nов'язано з не

обхідністю захисту nрав чи іmересів осіб, які не здатні ст.~остійно 
· захисrнти сво! nрава, Уnовноважений зобов' язаний навіть без їх ска
рги розглянути такі виnадки nорушень із власної ініціативи і nри
йняти відnовідві правозахисні заходи в межах своєї компетеJЩЇ.ї. 

Громадяни звертаються до російськото омбудсмена у випад

ках незадоволеІШЯ рішеннями чи діями (бездіяльністю) державних 
орrанів, органів місцевого самоврядування, nосадових осіб, держав
них службовців, якщо раніше заявник уже оскаржував ці ріn1ення чи 
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дії (бездіяльність) в судовомУ чи адміністративному nорядку. Таке 
nравило закрі!L'Іено З метою забезпечення Уповноваженого від тих 

скарг, звернень, яІ<і можуть і nовинні буrи розглянуті в інших іксти· 
туціях, і сnрямовано на те, щоб зробити цей інститут жипєдіяльним, 
оскідьки відмова від такого підходу обернулася б лавиною подібних 

1вернень громадян до народного зrоr..исника, що nаралізувало б його 

д.іяль:ніС'fЬ, як це має місце, наnриклад, в Україяі. . 
Російський омбудсмен наділений також правом відьноrо 

вибору вирішення питання про прова,цжеиня: у справі. Так, він м:оже: 
а) прийняти сюtргу до розгляду, якщо заявник затшmвся незадово
лений рішенням суду чи адміністративного органу, які розглядаm 
його скаргу, якщо вона nодана не пізніше року nісля дня порушення 
rірав і свобод громадянина; б) відмовиrн у пpiOiwrrri скарги, поясни
вши заявнику, у яюІЙ сnосіб той може захистиrи свої порушені пра- , 
ва; в) передати скаргу державному ор1·ану, органу місцевого само

врцдуваиня чи посадовій особі , до комnетенції я:ких н<tJ"Іежнть вирі
шення скарrи-по суті; r) .відмовити в прийнятті скарги до розгляду. 

Уnаnноважений зобов'язаний nротягом 10-ти днів повідо
МІН'И заІІВн:икові про своє рішення. Відмова в nрийюпті звернення: до 
розеляду повинна буrи вмотивованою. Важливим чинником підrри
мання авторитету омбудсмена є те, що відмова в прийнятrі ним cкa-
prn чи заяви громадянина оскарженню не підлЯГає. , 

На nочатку розгляду скарги. Уповноважений повинен проін
формувати про це державний орrан, орган міспевого самоврядування: 
чи nосадову особу, рішення: чи дії (безді.юІЬніСТЬ) якnх оскаржують
ся. 

Д.lJЯ nравильного й рб'єктивного розrrощу скарг громадян 
Уnовноважений з nрав людини в Російській Федерації зобов'язаний 
вияснити вИЮІадені в них обсrавнни. У зв'язку з цим російський за
-кок наділяє його nравом: 

а) безперешкодно відвідувати всі органн державної влади, 
органн місцевого самоврядування, буrи присутнім на засіданнях їх 
колегіальних органів, а також безперешкодно відвідувати підnриєм
сгва, установи й організації незалежно в:ід організаційНо-nравових 
ФОрм і форм власності, військові частини й об' єднання громадян; 

· б) робити запит і отриМувати від дер)Ш}ВННХ органів, . органів 
міспевого с~tоврццування, їх пос;.адових осіб та державних службов"' 
ців відомості, документи й матеріали, необхідні для розгляду скаргя; 

в) отримувати пояснення від nосадових осіб і державних 
слу ж.бовців з mrraнь, які nідлягають з' ясуваюnо при розгляді скарги; 

г) здійснювати самостійно чи разом із компетентними дер~ 
жавними· органами, посадовими особами й державними службовця-
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ми перевірку Діяльності державних органів, органів місцевого саі\Ю

врядуваивя: та посадових осіб; 

д) давати доручення компетентним державним установам на 

. проведения експертних досліджень чи підготовку висновків з ІШ
тань, що nідлягають виясненню в ході розгляду cкaprn; . 

е) знайомитися із кримінальними, цивільними справа.'ш та 
справами про адміністративні правопорушення, рішення (вироF.и) 
no яких уже набрали чинності, а також з припиненим провадЖеІШ~м 
по кримінальних справах, по яких відмовлено у їх відкрпrrі. Хоча 

треба відзначити, що деякі · правНИЮІ висловлюють побоювання з 
приводу закріплення такого положения в Законі, оскільКи, иа їх дум
ку, це може потягнути за собою значну кількість звернень, які при

йдеться розглядати Уповноваженому, що, безумовно, негативно ві-
. діб'єrься 1_1а ефективності його рОботи і не дасть йому належної мо
жливості зосередитися иа захисті тих прав rромадя11, які не пов' язані 

. . ~ . І . . . 
З ДіЯМИ суДІВ ПО прииюrrтю рІШеНЬ З І<рИМІlІаЛЬНИХ 1 ЦИВlЛЬШГ,{ справ 

[4, с. 59]. 
УповиоважеШІй у сВоїй .діяльності користується прамм в:е-

. відкладиого прийому керівщn<ами та іншими посадовими особами 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підnри

ємств, установ, організацій незалежно від організаційно-правових 
форм і форм власності, керівниками громадських об' єднань, особами 
командного складу Збройних Сил Російської Федерації,· інших військ 
і військових ФОР'-tуваиь, адміністрацій місць примусового тримання 
осіб. · · 

При розгляді скарг громадя11 російський омбудсмен пов:ивен 
керуватися в<іжливим правилом, яке полягає в обов'язку вислухати 
всі сторони процесу, тобто він зобов'язаний надати можливість 
державному органу, органу місцевого самоврядування чи посадовій 

особі, чиї рішення, дії (бездіяльність) · оскаржуються, обгрунтувати 
свої пояснення з будь-яких питань, що підлягають вияснеюnо в про
цесі перевірки, а такоЖ мотИвувати свою позицію в цілому. Отже, 
Уповноважений використовує у своїй роботі принцип недопустимо

сті прийняття до yвarn пояснень тільки_ однієї сторони, що спрю.1.є 
об'єкrивному розгляду скарги й в:ивесення справедливого рішення. 

Про результати розгляду скарги омбудсмен Росії зобов'язаний nові
домити заявника. У випадку ж встановлення факту порушення: прав 
заявника він вправі вжити відповідні заходи, а саме: а) звернутися 
до суду з заявою про захист прав і свобод rромадя11, а також особис-

. то чи через свого представника взяти участь у судо:вому npouect: 
б) звернутися в компететні державні органи з клопотанн.ям про :від

критrя дисциплінарного чи адміністративного провадження або :кри-
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мінальної сnрави щодо nосадової особи, яш1 nорушила nрава шоди

н.и; звернутИся до cy;uy чи в nрокуратуру з ююnотанням про nеревір- 
ку рішень, вироків, nостанов суду чи судді, які вже набрали чшшос~ 

ті; звернутися в Конституційний Суд Російської Федерації зі скар
І"ОЮ на .nорушення конституційних nрав і с~обод :Громадян окремим 
законом та ін. 

Зrідно з Законом Уnовноважений зобов'язаний також на~ . 
nравити державному орrану, органу місцевого самоврядув~ чи 
посадовій особі в _ рішеннях чи діях (бездіяльності) яких він вбачає 
nоруmення: nрав і свобод громадян, свій висновок, який має містити 

рекомендації стосовно можливих і необхідних заходів по відиовлен
Нk) nорушених Прав. Названі о~гани чи по_садовці, отримаВІІШ цей 
висновок, повmmі в місячний строк розгля,нути його · і в ІІИсемці.й 

формі nовідо:миrи Уnовноваженому· про вжиті заходи. 

Наприкінці кожного календарного року' Уповноважений зві
тує про свою діяльність, а з окремих nитань дотримання. nрав і сво

бод громадян в Російській Федерації він може підгоrувати сnеціаль
ну ДОП(JJ!ЇДЬ. 

У nілому ж статус Уповноваженого з прав шодrmи в Росій

ській Федерації відrІовідає тим світовим стаНдартам, які маюТь місце 
а практиці захисту nрав шодини цим інститутом. Таким чином, ро
сійський омбудс:мен, на наш nогляд, зуміє ефективно реалізувати 

свій nраВозахисний потенціал. · 

Cnuroк літератури: 1. Доклад о деятельности УполномочеJІ!Іоrо по пра
вам чслuвека в Российской Федерацин // Рос. газ. - 1999. - 10 мар. 2. Комаро
ва В.В . УполномочеиньІЙ по правам человека в Российской Федерацин 11 ГосударС11ІО 
• право.- 1999:- N2 9.- С. 21-31. З. УполномочеННБІЙ по правам человека в Российс
JЮЙ Федерации: становление нового института: Интервью 0.0. Миронова // Жур. рос. 

права.- 1999.- N2 1. - С. 5-12. ·4. Х.шанева Н.Ю. УполномочснньІЙ по правам челове
ка-защитник nрав граждан. - М.: Нац. акад. наук РФ, 1998. - 80 с. 

И.В. Спасибо-Фатеева~ канд. юрид. наук 

НЕКОТОРЬШ ПОДХОДЬІ 

К ПОНЯТИЮ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА: 
В ПОРЯДКЕ ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМЬІ 

Вопросьr источни:ков права в Украине являются Щ<ТуаJІЬНЬІ
ми no мноrИ1\f причинами, в первую очередь, вследствпе . Щ?оц~ов 

ttодиф:ика:ции гражданского и уголовного законодатель~а; , в , ,Ч(!М 
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немаловажную роль сьпрали указьr Президента Украиньr, имеющие 
силу закона, возможность нзщіНия которьІХ предусмотрена Переход
ньи.ш положениями Конституции УкраиньІ. Очевидной явля:ется и 
ставшая . характерной для многочисленньІХ отраслей украинского за

конодательства · их неупорядочениость и nротиворечивость. Зто 

особенно ярко проявляется в рассогласованиости :гражданского и ІІа

логового законодательства, да и в целом законодательства частного 

и публичного. 

Но не только зто · присуще современному законодательству 

УкраиньІ. Хотелось бьr затронуть вопрос и о роли судебной nparmoor 
в формированни норм права и об отнесении судебньІХ arcroв к источ

НИІ<аМ права. Оживленной дискуссин по зтим вопросам не ведется, 

хотя они заслуживают своего рассмотрения. 

У стоявшейся является ТОЧІ\а зрения, что акrьr, вьmосимьІе 
судами, не являются источниками nрава. Между тем _ фактически 

значение судебной nрактики разрешения сnоров весьма велико, <::1 в 
язвестной мере даже формализоване [3, с. 60, 61]. 

Несколько иной окрас принимает оценка так назьrваемьІ.Х 

руксводящих раз'Ьяснений :вьrсших судебньІХ органов - nосrшюв

ле:ний nленума Верховного Суда У:краиньr и раз'Ьяснений пр~зидиу
ма Bьrcmero арбитражноrо суда УкраиньІ. Несмотря на то, что nо
всеместно nризнается невозможность содержания в зтих актах норм 

nрава, в то же время их обязательность для соответствующих судов 

дала основание утверждать об их nризнаюm в качестве источников 

nрава [5, с.~4, 55]. 
Считаем необходимьrм рассмотреть' зтот воnрос в связи с 

существенньІМИ изменениями, происшедшими в самом nонимании 

сущности права, ero вьrражении во внешних формах позитивного 
nрава, соотношении с . нормативньn.ш аІСJ:Шш, имеющими общеобя
зательное значение. УченьІе все больше задаютех целью переосмьrс
JІИТЬ соотношеІЩе двух разньІХ прановьІХ лозиций -:- естественного 

и nозитивного права и все чаще приходят к вьmоду, что право не 

может бьrть еведено только к ero внешней форме вьrражения - за
кону юm иному нормативно-правовому акту. Зтот феномен гораздо 
боrаче в· своей сущности и не !І{ОЖет раскрьшаться Лишь З!І{nириче-
ски [1; 7, с.27-52] . · 

Вероятно, именно сущность ІІрава и то, как ero восприни
мают в то или иное вреМя, в той или иной общности, и nородило со
вершенно различньrй nодход к решениям судов . Так, в англо-

саксонекой системе лрава велики традиции прецедентноrо nрава, но 

. все более rrридается значению закону. Французеках доь.-rрина также 
относит судебньrе решения к источникам права, хоть и к <<Вторич-
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UЬІМ нормам», которьrе тем не менее играют существенную роль в 

nравовом регуЛировании [7, с.120]. В странах романо-германско:й 
nравовой семьи право в:юnочает и их толкование судьям:и. с одной 
сторонЬІ, в зтом усматривается «большая стеnень rенерализации в 

еравнении с тем, чrо создает · судья, коrда он вообще не связан nред

тІсаниями закона» [4, с. 73], а таІ<Же отсутствие оnасност:ц в колеба
ниях судебной nрактшщ а с другой -'- отказ судебной nрактики соз~ 

давать nравовьrе нормьr подверrается сомнению . В обоснование зто
rо можно привести следующие доводьr: 

1. До:ктринальНЬІе произведения базируются на обобщенни 
судебной практики: иное свидетельствовало бьr о l:Jaзpьme науюІ и 
nракшки. В то же .время nравовую науку неДоnустимо своднть ни к 

комментаторству законодательства, ни к обзору судеб.но:й nрактиКи. 
Только их взаимньІЙ анализ может привестн к развшию и ста.новле

нию докrрин, которьrе, в свою очередь, становятся аргументярован
ной основой для изменений в законодательстве. 

2. Закон не может охватить своим реrулированием абсоmот
но все нюансьr общественньІХ оrноmений, чем и об1>Ясняется суще
ствование понятий «аналогия закона» и «аналоrия права». Оrкрьrrая 
система оснований возникновения, в частиосm:, гражданеких право

отношений позволяет их устанавливать, если зrо и не предусмотрено 

законом, но не противоречит общим началам н смьrслу гражданского 

права (ст.4 ГК УкраинЬІ). В случае же cnopa суд его должен разре
mшь .посуществу (ст. 11 ГПК.Украиньr) . 

З. Мноrочисленньrе днспозиrивньrе нормьr, содержащиеся в 

цивнльНЬІХ. законах, лнбо отсутствие в них регулирования тех или 

ИНЬІХ воnросов лозволяют достичь такоrо урегулирования: путем 

принятия локальньrх нормативньІХ акrов. В качестве таковьІХ в по~ 
следнее время все б()льшее значение приобретают учредиrельНЬІе 
документьІ юридических JIШJ; и их внутренние (внутрикорnоратив

НЬІе) документьІ, например, положения об органах юридического 
лица, о nорядке созьmа общего собра.чця: акционеров и пр. Основьr
ваясь на зтих акtах, давая им надлежащую оценку и исх:одя из прин- · 
щшов nрава, суд вьшосиr решение. 

4. Несовершенство норм закона иногда не nозволяет их 

реализовать или nриводит к нарушеииям прав субьектов правоотно
шений. Решения судов ·пр:изваньr устраниrь зти преnятствия, обесnе
чивая субьеь.-rам надлежашую защи:rу. 

В отношении первого довода можно nривести многочислен

ньщ примерьr, сославmнсь на результать1 социологических исследо

ваний еще 1985 r., которь1е показали, чrо каждьrйчетверіьrй работ
НИR nравоохраниrельньrх органов прИменяет аналоrию закона и ана-
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лоппо nрава [10, с. 42, 43]. Представляется, что в современньrй пе

риод ~ой rю:казател:ь должен бьrrь еще вЬІше. 
ОбобщеШІе практики и формирование соответствующих 

доктрин . дало возможность nодrотовиrь nроект Закона іУкраиньІ 
. «Об аІ<ЦИокерньІХ обшест.ваю>, в котором nредnолагается ввест;;; 

нормьr о гражданеко-nравовой ответственности членов органов ак

хщонерного общесрJа н акционеров, о механизме защиrьr прав 

мещ.шинства акционеров, о реализаrщи акцнонерами права на несо

rласиеиnр. 

Учет судами локальньzх норматнвнЬІх актов nри разрешеНШі 

сnоров nроявляется в оценке ими сущности корnоративньІХ JІРаDОО1':

ношеиий. Несмотря .иа исключение из ст.28 Закова У:краиньr «0 хо
зя:й:стцеННЬІХ обществах>> ссьrлки ga возможность nредусмотреть в 
уставе аюnюнерноrо общества особьІХ nоложений о nриобретении 

ающй [2; 1998. - N'2 18. -Ст. 89], судебн~ практm~ исходит и.1 ТОN, 
чrо nреимущественное nраво на их приобретение может nринадле

жать зажрьrтому акционерному обществу, если об-зтом имеется оrо
ворка в ero уставе. 

· В отношении устранения судами несопершевства норм за
кона можно nривести в качестве nримера тяжбу предприятий с ино

сrраниьхми инвестициями, длиrелькое :время отстаивавшими свои 

nрава :в области льготноrо налогообложения. Сотласко ст.9 Закона 
Украиньr «Об иностранньІХ инвестиция:х>> (2; 1992. - .N"!! 26.- Ст. 357] 
л постановления Верховной Ра.дьr УкраиньІ от 19 марта 1996 r. 
<<0 порJЩКе введения в действие Закова Украив:ЬІ «0 режиме ино
странного инвестирования» {2; 1996. • N'!! 19.- Ст. 81] иностранньrй 
ІЩВестор может требовать nредоста:вления rосударствещп.rх гаран

тий и nрименения спецшщьяоrо законодательства, действоВавшеrо 
ва момент регистрации ииостраююй ИRВестиции. 

Решением Киевского районного · суда r. Харькова, куда об· 
ратилея иностранньrй иивестор за зашитой своих nрав, бьщо уста

новлено, во-nервЬІХ," чrо за nредоставлением у:казаниьzх rосударст
веННЬІХ rаранrий возможно обращение в суд. Во-вторьzх, обращаться 

с подобньzм иском вправе не только ииостранньzй иивестор, а и саз
Данное с ero участием _nредnриятие. В-треТьих, под «сnедиальньrм 
:щконодательствоw> следует полимать норМЬІ, содержащиеся: в раз~ 

ЛИЧИЬІХ нормативно-nравовьІХ актах, регулирующих: воnрось!, свJІ:~ 

занвьrе с иностранньrми инвестициями и nредnрюrrиями как формой 

их осуществления [9]. 
Такое то~оваНие закона nозволило суду вьmести решение о 

предоставлении предПриятию с иностранньІМи инвестициями rocy~ 

дарствеННЬІХ гарантий против изменения законодательства. Однако 
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аротиворечивость законодательства и отсутствие восnриятия реше-· 

вия суда в качестве источши<а nрава дало возможность Вьхсшему ар

биrражному суду Украиньr утверждать, что вьrнесенное судом реше- _ 
ние по сути nредставляет собой толкование закона, которое не явля

ется обязательньrм [8]. Окончательную ясность в решение подобньrх 
споров внесло лишь постановлеНие Верховной РадьІ У:краиньr от 
6 июлЯ: 1999 r. «0 внесении изменения в Постановленне Верховной 
РадьІ УкраинЬІ «0 порядке введения в действие Закона Украиньr 
<<0 режиме иноетраиного инвестирования>> [12]. 

Кщс видно из nриведенного nримера, однознаЧИЬІЙ отказ от 
иоиимания судебной nрактики в качестве источника nрава имеет 

сущес"І"венньrе неrативньrе стороньr. Они nроявJІЯЮтся также :s том, 
чrо судьr «освобоящеНЬD> от обязанности nридерживаться какой
вбо единой позиции, вьrрабатьmаемой по тем или ИИЬІМ вопросам, 

до тех пор, пока вьrсшими судебньrми ннстанциями не будут даньr 

соответствующие раз-ьяснения или сделаньr обобщения. Так, арбиr
ражньrм судом Харьковекай области вьшосятся :противополоЖНЬІе 

решения по спорам о взьrскании убьrтков, вьІЗванньrх ннфляцией, и о 

признании доrовора незаюnо~еННЬІМ или недействительньrм. ПриЧем · 
судьи, вьшося разJІИЧНЬrе решения по одинаковьrм спорам, не обяза

вw обосновьrвать свой разJІНЧНЬІЙ подход к ним и не вправе ссьслать

СJІ на какие-либо иньrе решения судов по аналоrичньrм воnросам, т.е. 
«судебная nparcrикa не связана нормами, которьхе она сама создала» 
[4, с. 98] . Отсюда следует, что вряд ли прнхоДІПся говорить в таких 
~о норме. 

Вместе с тем отверrать значение судебной nparcrmcи как ис

точника права также недопустимо, ибо зто в значительной мере 

обедннло бьr nраво, свело ero снова на позиции позитивизма и не от
ражало бьr существующей действительности. А в ежедневкой прак

тике возникает мноrообразие различньrх отношений фактнческоrо 

характера, под которьІМИ понимаются не достшшие стаrуса офнци-

1ШЬньrе юридические отношения. Последние как раз и моrут перево

диrься в такой стюус судебньІМИ решениями, · в результате чеrо об
разуется база, позвоJІЯЮщая сформироваться юридической норме 
[7, с. 273] . 

. Однако между нормами законодательства, устанавливаемьх
ми самим законодателем или уnолномочеИНЬІМН rосударсІвеніІьrми 

орrанами, и судебньІМИ актами усматриваются определенньrе разли
чия. 

Во~первьхх, деятельность законодателя заключается исклю

чительно_.:в установлении норм, обязательньrх для судов. Судьr же 

mппь nрименяют их, и не вправе отменить или не использовать зти 
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нормьr. Однако отсутствн:е законодательньІХ норм, нх неясность, 

nротиворечивость дают суду не только право, но и обязьrвают его 
вьrнести решение со своей оценкой сложившихся nравоотнош:':шrй. 

Во-вторьІХ, судебньrе решенш лишеньr авторитета законо

дательJІЬlХ. норм в смьrсле отсутствия в Украине nравила об унифи
циро:ванности решения сnоров на уровне судов первой, І~сс;щион

ной и надзорной инстанций. Несмотря на зто, пою1Мание сущности 
nравоотв:оmени:й, сложившееся в результате рассмотрения судам:а 

сnоров и обобще:Шюе вь1сшими судебНЬТhш инстаnциями, само по 
себе говорит о том, что судебная nрактика уже утвердилась :в жачесr
ве исrочника ІГ_рава . Отрицание очевидного скажется ЛИІїІЬ негативно 

на развитии самого nрава и формах его применения ПЗ , с. 16, 58--61 , 
63-66]. 

Можно утвержДать, что, применяя норму законодател:ьства 

при разрешении конкретного спора, суд творит норму nрава, а вьrно

ся решение по аналогии nрава, суд тем более создает такую норму. 
В завершение следует отметить, ч:rо во избежание :упреков в 

«скромносrю>, которую лриnисьmают роли судебноіі npaкunщ и 

даже в «смешном» восnршrrии позиции об отказе в ее признании в 
:r<ачестве источшrка права [10, с. 96-98] следует пересмотреть по
добнь!Й подход в отечественной юрисnруде:нци:и. Тем более, что по
вьrшение правовой культурьІ Ji nризнание Украиньr правовьІМ госу
дарством сnособствует. унификации подходов к разрешению судами 

сnоров, придает значимости решению судов как институтов, сnособ

ньrх руководствоваться общими началамп и Щ>ИНЦШІами nраВа и тем 
самьrм вьrносить справедлиВьrе решения. Зти действия судов и еви~ 
детельствуют о том, что они своими решениями создают правов:ьхе 

норМЬІ, уrлубляющие как сам закон. таки правовьrе начала в rocy· 
дарстве. 
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И.А. Лосица, канд. юрид. наук 

О НЕКОТОРЬІХ ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ С ПОМОЩЬЮ ЗАЛОГА 

Одной из мер правовОго характера, стямулирующих долж

ника к надлежащему испОJшению обязательства, является за.і:юх:. 
В соотВетствии со ст. 181 Гражданского кодекса Уь..-раиНьr и 

cr. l Закона УкраиньІ «0 залоrе>} [4, ст. 642] в силу залоrа кредитор 
(заJЮl'Одержатель) имеет правq в случае невьшоJШеиия должником 

(залоrодателем) обеспеченного залогам обяЗательства получиrь 
удо:влетворение из стонмости заложениого имущества преимущест

веюю перед друтими кредиторами. 

Не вступая в полемику no вопросу о природе залош, согла
СЮt<.:я с убедительнмми доводами И.И. Пучковской, определившей 

юридическую природу залогового права как обязательственную и 
счиrающей залог ве:щньш способом обеспечения исnолнения обяза

·тельсга [5, с. 29]. 
Остановим:ся на некоторьІХ асnектах' проязводного харю:сrе

ра дотшюра залога от основного обязательства. 
Зтюгом может бьпь обеспечено действительное Іребование, 

в частности, вьпекающее из договора займа (банковской ссудЬr), ку
шm-продажи, арендьr, nеревозки rруза и т.п. Под действительньш 

следует понимать такое тр-..<>бование, которое на момент закточения 
договора залога уже существует, т.е. договор залога должен бьm за

ltЛЮчен не ранее основного, обязательства. В то же -время ч. З 

ст. 181 ГК и ч. 2ст. 3 Закона «0 залоrе» предусматривают возмож
ность 96есnечения залОГОМ И требований, КОТОрЬІе моrут ВОЗНИЮІУ'fЬ 
в будущсм, при условии, что имеется соглашение сторон о размере 

обесnечения залогом таких требований:. Кроме того, в силу дополни
тельного характера договора залоrа он будет являться действитель
вьrм только тогда, когда дейсrвительно обеспечеиное им обязатель

ство, а при недействшельности его сам будет явЛяться недействи

тельньrм. 

Для любого обязательства независимо от наJШЧИЯ способа 

его обеспечения традиционно присущими считаются принципьІ ре

ального и надлежащего его испоJШения. Чему же способствует дого
вор залога каІ< способ обеспечения исполнения обязательств - их 
реальному или надлежащему исполнению? ПоЛаrаем, что mriepec 

1 В дальнейшем- ГК. 
2 В дальнейшем - Закон «0 залоге». 
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:кредиrора-залоrодержателя состоиr либо в реальном исполнении 

доJ1ЖН:І'ІКом-залоrодателем лежащих на нем обязательств, либо в по
крьrтюr им убь:сrков, которьrе кредитор может понести в случае не~ 

испоsения: ИЛJІ ненадлежащего исполнения до.лжюі:ком зтих обяза

теЛЬС111. 

Напр:и:мер, · м~ сторона.m~ бЬІJlИ заключеньr форвардиьІЙ 
контракт на поставку сельскохозяйственной продукции и договор 

залога, обесnе':JИВаЮщий вьmолиеиие указанного кошракта. Постав
ка ие состоялась. Согласно условиям договора залога из стонмости 
заложеиного :вмущества залоrодержатель может компенсировать 

·возмоJЮІЬІе убьrтки в оговоренном размере, причиненньrе невьmол

нение:м или не:надлежащиМ вьmолнеrmем условий форвардиого кон

тракт. ИньІМІІ словами, за счет ценности залога :кредиrор моЖет 
удовлеrворить . свои · требования. Таким образом, возмещение из 

. стонмости заложениого имущества кредиrору убьлков, которьrе 
вoзmnom: в ре.зультате невьmолнения обязательства в натуре долж

ником, может удовлетвориrь интерес кредиrора (залоrодержателя) в 
nолном об'Ьеме. 

Можно констатироват:ь, что договор залога не всегда стим:у
лируя: доJІЖНИJ<а к реальному вьmолнению обязательства ( обязатель
ства ІСаК вьmоJІИения: оnределеJІНого действия, которое является обь

ектом соответствующих правоотношений, или, что то же ca;\-t.oe, хак 
ВЬІПОJШения: должником обя:заrельства в патуре ), в то же время: все
гда сmмулирует должника к удовлетвореншо требований кредитора 

нньrм приемлеМЬІМ для :кредитора способом. Такой вьmод .соответст

вует nозиции М.И. Брагинского и В.В . Виrряиского о соотноmении 
привциnов реального и надлежащеrо обязательств, счшающих их 

разноnлоскоС1'НЬІМИ явления:ми [3, с. 336]. 
Аналоrи:чное мнение вьІражено и М.Н. Сибилевьrм, коrорЬІЙ 

считает, что с развшием рЬІНОЧНЬІХ <Х."НОВ в зкономике прІПЩИІІ ре

ального вьmолиения: обязательств, которЬІЙ имел особое значение 
для: х:.озя:йствеННЬІХ Договоров, в опРеделенной степени утратил свое 
первостепенное значение. И при такиХ. обстоятельствах проект ГК 
УкраИНЬІ исходит из тоrо, что в условиях рьmочной зкономики роль 
зтого принциnа постепенно будет уменьmаться [6, с. 72]. 

0ДІ{аКо указаиное вьrmе ни в коей мере не вьrх:олащивает 
признак производиости договора залога от основного обязательства. 

Проследнм, к примеру, «судьбу» договора залога при изменении ос
новн:ого обязательства, им обеспеченного. 

Доnустим, заюnочен:ьr основной договор и договор за.;rога 
для: обеспечения вьmолнt:ния обязательств no основному договору. С 

. целью обеспечения стаб~льности имущественного оборота и уве-
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оеююсти его участников в нерутимости nриня:rЬІх обязательств за

~ои (ст. 62 ГК УкраИНЬІ) не доnускает односторqнщ::rо его отказа от 
вьmолнения: обязательств или одностороннее изменение условий до
говора за искшочением случаев, nредусмотрен:ньtх: законодательньr

миактами. 

ПредnоJюжим, 'ПО в конкретной сиrуации необходимость 

mм~ниrь условш действующеrо основного договора осознают все 

его суб'ЬеКТЬІ. Причем изменение, которме стороНЬІ желаЮт внести в 
ОС'JtОвной договор, касаются: таТ<ИХ его существенн:мх усд.овий, как, 

наn-ример, срок вьmолн:ения обязательств, сумма обязательств, и т.п. 
При зтом стороньІ желают, чтобьІ обязателЬ(;rво с нов:Ьrми (изменен
НЬІМИ) .условиями оставалось бьr обеслеченньІМ договором залога. 
Для реализации таFой воли сторон следует )'Честь, что в рилу требо- • 
вашІй ст. 12 Закона «0 залоге» измен~ние существенньІХ условий 
основного обязате~ства неизбежно повлечет и изменение содержа
ния: договора залога. 

На nрактике возникает воnрос: следует ті в подобдом слу
чае считать основное обязательство с новьІІІш (изменен:ньІМИ) суще

ственньши условиями но.вмм обязательствам и закmоЧать для обес
печения его исполнен:ня новьІЙ договор залога или же достаточно 

после внесення изменений в основное обязательство внестИ соответ
ствующие изм.енення в договор залога, собmодая требовання ст. 12 
Закона «0 залоге», и считать цель по обесnечению залогом изменен
вого основного обязательства достигнутой? 

Содержание тобого договора (в том числе н договора зало
га), т.е. совокупность nредусмотреннЬІх в нем условий, всегда оnре

деляется соглашением сторон. Однако воля и воленз'Ьявление участ

ников договора формируются nрежде всего nод влиянием nредпнса

ний норм nрава, которьrе содержат абстраю-ную модель взаююот

вошений сторон. Договор же является: ИНдИВидуальНЬ1М · nравовьІМ 
актом, в котором абстрактная модель взаимоотношений сторон, 

представленная в законе в общих чертах наполняется кон:кретньІМ 
содержанием. Изменение договора означает, 'ПО. обязательства сто
рон действуют в Gоответствии с изменеННЬІМи усЛовиями относи
тельно сроков вЬІПоJПІения, суммьr, nредмета и т.д. 

Позтому, есци ОСНОВНЬІМ обязательствам вьrступает, к nри
меру, договор о nредоставЛении банковекого кредига (или займа), то 

существеННЬІМи условиями такого договора сі>едн nрочих условий, 
:как. nравило, являются сумма кредиrа (дене.жного займа) и срок ис~ 

ПОЛНеННЯ ДОЛЖНИКОМ СВОИХ обязательств ПО ВОЗВрату суММЬІ денег. 
А в силу требований ст. 12 Закона УкраиньІ «0 залоге» в договоре 
залога должно содержаться нанменованне (фам.илия, имя, отчества), 
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местО нахождения: (Проживання:) сторон, сущность обеспеченноrо 
залогом требования, его размер, срок вьmшшения обязательства, со
став и стоимость заложениого имущества, а таr<же иньrе условия, от

носительно mторьrх по Зая:влеmпо одной из сторон должно бьпь 

достиrнуто соглашение. 

В момент вьmолнения должником основного обязательства 

залог пре:крщцается (ст. 28 Закона Украиньr «0 залоrе») . 
· Изменение тобого договора означает, 'ПО обязательства 
сторон действуют в соотношенни с измененньІМИ условиями относи

тельно сроков вьmолнения, суммьr, предмета и пр. 

Однако изменение основного обязательства не влечет авто

матически изменения условий договора залога, которьrй бьш заюпо
чен в обеспечение вьmолнения: зтоrо обяЗательства. Соглашение об 

· изменении договора залога согласно ст. 13 Закона УкраиньІ «0 зало
rе» должно бьrrь оформлено в той же форме, в которой бьш nерво

начально закточен договор залога, т. е. в письменной форме (npo
croй или нотарнальиой) . 

Предположим, стороньr доrоворилнсь о том, что кредrпор 

(взаимодавец), не получив возврата ранее вьrданной суммЬl денежно

rо займа, предоставляет заемщику дополнительную сумму денег в 

собсrвенность, определяя nри зтом и более лоздине сроки возврата 

всей увеличившейся суммьr денежного займа. В зтой части бьш из
менен основной договор -- о предоставлеFПrИ банковекого кредита 

. илнзайма. 
Если при зтом не будут внесеньr изменения в договор зало

га, обеспечивавший исnолнение nервоначального основного обяза

тельства, то обесnечеиной залогом останется не вся сумма займа, а 

mішь nервоначально вьrданная. Кроме того, прн наличии оснований 
для обращения: взьrскания Н(!. предмет залога необходимо будет при 
исчисленни сроков исковой давности принимать во внимание срок 

исnолнения основного обязательства, оnределенньrй nервоначально 
(без учета изменений зтого срока). 

Таким образом, если стороНЬІ по договору о предоставлении 

банковекого кредита (займа) занитересованьr в обеспечении залоrом 
всей увеличившейся суммьr, подлежащей возвраrу, а также желают 

учесть в договоре залога измененньrе сроки возврата_ денег. то они 

должньr внести в договор залога и соответствующие изменения. 

Учитьmая то, что залогсвое обязательство имеет доnолИІІТельнЬrй 
характер, считает Ч.Н. Азимов, то вnолне возможен переное его в 
пределах действия основного обязательства на согласованньrй между 

сторонами определенньrй зтап вьmолнения обесnеченноrо зтим за

логам обязательства [1, с. 23; 2, с. 11] . 
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Итак, приведенная вьrше JІогика рассуждений сводится к 

тому, что изменеЮUІ основного обязательства, обесnеченного зало
rом, моrут nовлечь соответствуЮщие изменения договора заЛога. А 

если не будет противоречий в подвергmихся изменениям основном и 
производном договорах, то моЖно сч:И:rать, что стороНЬІ добились 
желаемого результата - измененное основное обязательqво обес

nечено измененньrм: договором залога. Причем изменение как ос

новного догрвора, так и договора залога означает, 'ПО обязательства 
сторон по :ктццому из указанньІХ договоров действуют в соответст

виис изменеННЬІМИ условиями. 

По;nому в nериод действия неисnолненного основного обя

зательства no договору о предоставлении банковекого ь.-редиrа (зай
ма) не следует рассматривать вьщанную дополнительно денежиую 

сумму как новое основное обязательство и заключать в его обесnе- • 
чение новьІЙ договор залога, а достаточно no желанию сторон внести 
изменения как в заключенньІЙ ранее кредитиьІЙ договор, так и в. до

rовор З:L'lora, которьШ обесnечивал вьщанную первоначально мень
шую сумму денежного кредита (займа) . 

Поскольку действующее законодательство не устанавливает 

ДІІJІ договора залога какого-либо особого правового режима no срав
нению с другими грахщанско-правовьІ.МИ договорами, полаrаем, что 

в иеrо возможно вносить по соглашению сторон изменения относи

тельно любьІХ его условий, принимая во внимание -требования ст. 12 
Закона Укранньr «0 залоrе» к содержанию договора залога. Если же 
вцесение изменений в договор залога, требующий обязательного но

тариальноrо удостоверения; сопряжено с привлечением нового 

предмета залога, то следует учесть, что такое обстоятельство повле

чеr необходимость УІ!JІатьr государственной nошлиньr при нотари
альном удостоверении таких изменений, исчисленной " из стонмости 
нового nредмета залога. 

Однако, если основное обязательство изменЯется в сторону 
уведичення су_ммьr кредита (займа), но стороньr считают возможньrм: 

обесnечить его тем же предметом залога, то при нотаряальном удо
сrоверении изменений в договор залога государственная nошлниа 

должна уплачиваться в размере, установленном для прочих догово

ров, не подлежащих оценке. 

Содержание договора залога, обеспечиваЮщего основное 
обязательство должника, связанное с предоставлением ему банков
ехого кредита, можно унифициро:вать nри условии, если стороньr за
])а~Щ: знают, что суммаno кредитиому договору будет увелнчивать
са. до определенньІХ пределов. В таком случае в договоре залога це
лесообразно предусмотреть обесnечение как фактнчес:JР{ вьrданной 
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суммьr банковекого кредита, так и той суммЬІ, которая может бьrrь 

доnолнительно nредоставлена заемщику, определнв размер обесnе

чения залогом требований, которьrе воз~т в будущем (ч. 2 ст. З 
Закона <<0 залоrе» ). При зтом внесение изменений в І<J'едиrньrй до
говор, влекущих увеличение суммЬІ вьrдаmюrо кредита, или зак.nо

чение нового кредитного договора на заранее nредусмотренную в 

доrоврре залога сумму не будут сопровождаться внесеннем измене

ний в договор залога. 

В случае, ec;rn: же основное обязательство, обесnеченное за
логам, прекращено по тобому из оснований, nредусмотреннмх в 

главе 19 ГК УкраиньІ (в том числе и исnоJПІением- ст. 216 ГК), то 
согласно сі.' 28 Закона «0 залоrе» прекращается и право залога. По
Зтому вьщача нового кредита (займа) ї1осле исnолнения обязательств 
по предьщущему кредитному договору (займу) при желании сторон 

обеспечить его залогом повлечет заюпочение нового договора зало
га. 

. Таким образом, ОСНОВНЬlМ ИСТОЧНИКОМ ВОЗНЯЮІОБеНИЯ права 
залога является договор между залогодержателем и залогодателем. 

Договор залога является nроизводнЬІМ от основиого обязательства. 
Его производность вьuе:кает из аксессорного (доnолнительного) . ха
рактера доf9вора залога и проявляется в том, что . 

- залог может увеличиваться И'ЛИ уменьmаться в сумме в за-

висимости от суммьх основного требования; _ 
- nризнаНие недействительньtм основного обязательства 

влечет за собой недействmельность залога; 

- Залог всегда «следует судьбе» основного обязательства и 
не существует -самостоятельно от основного обЯзательства; 

- исnолнение основного обязатель..."І'Ва автомаJW:ески явля
ется основанием для прекращения залога; 

- залог сохраняет силу, если по одному из оснований, ука

заННЬІХ в законе, имущество или им:ущественньrе права, составляю

щие предмет залога, nереходят в собственность дpyror·o mща (ст. 27 
Закона «0 зanore»). 

Призтом договор залога может бьrrь самостоятельньrм, т.е. 

заюпочеННЬlМ. отдельно от договора, из которого возникает обесnе

чеиное залоrом обязательство, и можно условие о зanore вюnочить в 
основной договор (что · подтверждает производВЬІЙ харакrер . залога, 

за:t<репленньrй в ч. 3 ст. 3 Закона УкраиньІ «0 залоrе» ). 

Cntlcox лІЩІератур•t: l. Азімов Ч.Н. ЗабезпеченWІ влконаннн зобов'яза11ь: 
На11ч. nосібRJІк. -Харків: Нац. юрид. акад. УІСраіни, 1995. 2. Азимов Ч.Н. Залоrовое 
nраво.- Харьков: Ориrинал, 1993. З . Браrинс:кий М.И., ВитряисІСИй В.В. Договорное 

nраво: Общие положеяия.- М:., 1997. 4. О залоrе: Закон УкраиньІ с uзм. no сост. на 
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КОНКУРС У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

Понятrя конкурсу у цивільному nраві викорисrовується в 

кількох розуміннях .. 
По-nерше, це різновид педоговірних зобов'язань, що вини- . 

:кають з односrороннjх дій, а саме nублічного обіцяння винагороди. 

Указане зобов'язання реrуmоєrься cr. 435 ЦК України: nублічне обі
ЦПІНЯ сnеціальної винагороди (nреміі) за краще виконання nевної 
роботи (оголошення конкурсу) дається державною, кооnеративною . 
або іншою громадською організацією і зобов' язу є цю організацію 
сплатити обіцяну винагороду особі, робота якої визнана досгойною 

вивагороди відnовЩно до умов конкурсу. 
По-друге, nорядок у:кладення: договору, який набуває особ

.пивої аюуальності з розвитком ринкових відносин, пmроко засrосо

:вуєrься державою як сnосіб економії бюджетних кошrів nри вико

нанні осrаннього своїх функцій і завдань . Указаний nорядок nоляrає 
в укладенні договОрів з особамн які nропонують найбільш вигідні . 
умови. НапрИЮІад, у ч. З cr. 2 Закону України "Про поставки nроду
ІШії для: державних потреб" говориться, що державні виконавці, ви
ходячи з інтересів держави, здійснюють вибір виконавців державно· 
.ro замовлення для укладення з ними державних кощрактів ІІІЛЯХОМ 
проведення конкурсного відбору [1; 1996.- N2 3. - Ст. 9]. 

. ІІІирокоFо nоширення конкурс набув також nри проведенні 
приватизаЦії державного майна. Згідно зі ст. 14 закону України "Про 
приватизацію невеликих державних nідПриємств (малу приваіИза- · 
цію)" продаж. об'єюів малої приватизації за конкурсом nолягає У . hе
редачі права власності покуnцеві, який запропонував ~айкращі умо
ви nодальшої ексnлуатації об' єкта або за рівних yмoJJax найвищу ці
ву [1; 1996. - N2 34.- Ст. 160]. 

Близьким до nоня:rтя конкурсу в . такому розумінні є тендер. 

Пункт 2 Положення про проведення торгів (тендерів) у будівНицтві, 
затвердженого посrановою Кабінету Міністрів України від 
01.09.98 р. N~ 1369, визначає торги (Тендери) формою розміщення 
замовлення на будівющтво, яка nередбачає визначення nідря.цниКа 
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шляхом конкурсного відбору кращої тендерної ' nропозиції (оферти) 
за критеріями, що встаневтоються за.."ювником [8]. Слово "тендер" 
англійського nоходження, одним із значень якох·о є письмова оферта, 
ІІрІL\Ііром на поставку товарів, надання послуг, будівництво об'єктів 

. при nроведенні ropriв тощо [9, с. 444]. · 
Підзакоииі нормативні акти України класифікують торти в 

залежності від кола осіб, які можуть взяти в них участь. Так, Поло
Ження про nро:веде:нн.я: торrів (тендерів) у будівницmі дає таку кла
сифікацію: 

- відкриті торги, коли всі заіmересовані підрядники мають 

nраво надавати тендерні nропозиції; 
- відкрn:ті з попередньою кваліфіющією, коли тендери цро

позІЩії мають право подавати тільки: ті претецденти, які за результа

тами попередньої .кваліфікації допущені до участі в торгах (тенде
рах); 

- закриті, коли тендерні пропозиції мають право надавати 

тільки ті підрJЩНИКИ, які одержали від замовника заnрошення: до 
торгів (тендерів). 

Взагалі конкурс у такому аспекті виступає як різновид тор
гів. У свою черrу, останні передбачають конкуренцію осіб при )'}:ла
де'mrі договору. Статrя 447 ЦК Росії вказує, що договір (яюцо піше 
в.е вnтікає із його cyri) може бути уt<ладений шляхом nроведення 
торгів. :Він укладаєтьсЯ з особоЮ, яка виграла торги. Торги провадя
ться у формі аукціону- або конкур-..')'. Їх переможцем на аукціоні ви
знається особа, яка заnропонувала найвищу ціну, а по конкурсу -
особа, яка за висновком конкурсної комісії, раніше nризначеної ор
ганізатором та1WХ торгів, запропонувала найкрахці умови [2, с. 166]. 

По-третє, оДJUІМ з аспектів терміна "конкурс" є конкурсне 
проваджеНЮІ, тобто відПовідне розподілення майна боржника в разі 
його неnлатосnроможності. Такі процедури хараю·ерні для ЦІmільно
rо права високорозвИJІених західноєвропейсьJ<ИХ держав [4, с. 449]. 

У законодавстві України аналогічна nроцедура закріплена в 
ст. 44 Закону України "Про виконавче провадження''. У ,разі недо
статності суми, стягнення: з боржника для задово:rення: всі.'{ вимог за 
виконавчими докумев:rами, ця сума розподіляється державним вико

навцем · між стяrувачами в nорядку черговості, встановленої цією 
статтею. 

У першу чергу Задовольняються: а) вимоги щодо стягнення 
аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іюлим 

· ушкодженням здоров'я, у зв'язку з В"Іратою годувальника; "б) забез
. nечені заставою вимоги про стягнення :вартості заставленого майна. 

У друrу чергу задовольняються: а) вимоги працівників, 
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пов'яза_чі з трудовими правовідносинами; б) -вимоги щодо наданої. · 
адвсжатами юридичної доnомоги; в) виnлати винагороди, що нале

ЖJ\ТЬ автору за використання його твору, відкриття, винаходу, nро

мnслового зраз:ка, на які видано відповідні свідоцтва; r) вимоги rpo-' 
:мадяв. із соціального страхування та вимоги громадян npo відшкоду
вання: збитків, заподіяних їх майну злочином або адміністративним 
nравоnорушенням (після nовного задоволення всіх зазначених ви

мог). 
У третю черrу задовольняються -вимоги: а) щодо nодаnсів і 

непода-шових платежів до бюджету; органів страхування з 
обов' язково го страхування. 

У четверту черrу задовольняються всі інші вимоги в nоряд-

ку нзд.х:одження виконавчих докуме.пrів. . • 
Вимоги стягувачів кожної настуnної черги задовольняються 

після повного задово.певня: вимог стягувачів nоnередньої черги. У 

разі недостатності стягненої суми для повного задовозІе:ння всіх .ви
мог однн::ї черги останні задовольняються пропорційно належній 
жожному стягувачеві суми [1; 1999. - N2 24. -Ст. 207]. 

У рамках дано!' статті зупиним:ос~ на аналізі перших двох 
асnеь..1.ів конкурсу - ЯІ( різновиду публічного обіцяння винагороди 
11\ П<ІрЯдку уюІадСННЯ ДОГОВОрів. . 

Чинний ЦК України називає дише публічний конкурс і не 
регулює другий вид nублічного обіцяннч випагороди без оголошен
ИJІ ко1-журсу. Як вірно зазначав О.С. Йоффе: "Результат, для досяг
нення якого публічно обіцяється винагорода, буває різного · xapiU('I'(.: 
ру. А.;·Іе з точки зору класифікації зобов'язань, що розгШІДаються, 

:важливо відрізняти один від. одного результати дВОХ видів:. єдині у 
своєму роді і зіставні за якістю. Наnриклад, корову, що загубилася, 

:можна зНайrи або не знайти,. але не можна зробити це "краще". або 

"ripme". Літературні ж твори на задану тему, навпаки, можуть бути 
ОДНОЧаСНО Й залежно ОДИН від ОДНОГО створені кількома авторами без 
оtдь-якого збігу художніх та інших досягнень, що виключаються ін
дивідуал:ьнісnо літературної творчоСті. У зв'язку з цим nрийнято 
,розрізняти nублічне обіцІпІНя винагороди, побудоване як конкурс, і 

таке, що не є конкурсом'' [б, с . 783]. 
Досить часто (особливо в рекламних виданнях) можна зу

С'Іріти оголошення про виnлату вшшгороди nри поверненні втраче
:вих: гбо забутих реqей, документів тощо. Зараз nравовою підставою 

дJ!.'і виІшкнення Т"dкого роду зобов'язань з односторонніх дій (ого

ЛОщенНя про винагороду) виступає ст. 4 ЦК України, а саме її вка
зівка на те, що цивільні nрава й обов'язки виникають внаслідок ін
ІПИх дій громадян та організацій. Тому слушним, на наш погляд, є 
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закріпле$Я в ст. 1026 npoeкry ЦК України nонятrя тщ змісту зо
бов'язання: з такого публічіюrо обіцяння :винагороди без оголошення 
конкурсу: особа, яка виступила з nублічrним обідянням вивагороди 
за досягнення зазначеного у nовідомленнrі результату (знайдення ре
чі, що nропала, надання необхідних від<Dмостей тощо), зобов'язана 
виплатиrи (передати) обіцяну нагороду оссобі, яка відrукнулася на це 
оголошення з позитивним резуль:гатом. 

У юридичній літера'JУРі вказанї риси, що хараuсrеризують 
конкурс як різновид публічного обіцяння винагороди: 

а) обіцяння винагороди за краще виконання: nеJВної роботи 

або досягнення інших результатів має бути nублічним, тобто зверне
ним до невизначеного кола осіб. За цією 40Знакою конкурси nоділяю
ться на відкрИті і закриrі. При відкрюому конкурсі nроnозиція взяти 
в ньоМу участь звернена до всіх бажаюЧІІІХ і кожен, хто відгукнеться 
на неї, може стати його учасником. У цьому виnадку коло учаснmсів 
конкурсу може бути більш широким (всі,. хто побажав уз:яти в ньоь.tу 
участь) або більш вузьким (конкурс серед осіб nевної nрофесіі), але 
він завжди характеризуєrьс'я кількісною невизначенісnо і невідоміс
тю для організатора конкурсу конкретн<Dго складу його учасНИІШ\. 
Навіть якщо конкурс nровадиться сере;д осіб nевної кваліфі.ющії 
(професіі), коли організатор його :nоnере;днЬо відбирає осіб, бажаю
чих взяти в ньому участь, і тоді в силу nублічного характеру його 
об' яви конкурс не nерестає бути відкриги:м: . Закритий к<rшкурс, нав
nаки, характеризується тим, що nроnозищія взяти в ньому участь на
правляється визначеному ~олу осіб за виt.бором його орг:анізатора. У 
цьому випадку коло учасників конкурсу завЖди обмежене й відоме 
організаторові; 

б) nублічний конкурс nовmі:ен біути сnрямо:ваmШ ва досяг
нення будь-яких сусnільнокорисних цілей. Можна> наприклад, ого
лосвти конкурс на краще озеленення двОJРів або упорядкування nри
будинкової териrорії, але не можна оr<олосиrи конкурс на краще 

утримання жиrлових nриміщень або ~омаuпніх. тварин; 
в) обіцяна вЮІаrорода має бути же звичайною nередбаченою 

чинвим законодавством (трудовим, авторсьЮІМ) платою за виконан

ня тієї чи іншої роботи, а сnеціально всrсЗ.Новленою nремією, що ви
nлачується nереможцеві конкурсу за доояrнутий результат незалеж
но від його nрава на отримання інших видів винагороди за свою 
працю. При цьому nремія повЮІНа буг.и грошовою або речовою. 
Будь-яке інше заохочення переможця зм:аrання (приміром, нагорода 

грамотою, дипломом, медаллю), якщо вошо не nов • язан()) з виплатою 
премії, не визнається конкурсною винагоJРОдою; 

г) ~шнагорода має бути обіцяна ЗІа краще виконrання певної 
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роботи або дОСЯГІfсюrя інтих результатів, що передбачає ~ожливість 
співставлення й вибору з басітьох зрівюованих за cвoll.m якостями 
рЄ:зультатів, дОСЯГJ1УІ:ИХ до того ж різними особам..и. Оrже, робота 
птишна відповідати умовам конкурсу, а за характером бути такою, 
ре·3ультат якої при її виконанні різними особами можна порівняти 
[5, с. 682, 683}. 

Слід зазначити, що законодавство УкраїНи не розрізняє від
:кри:аrn і закритий конкурси. Останнє поняття закріплено в п. З 
ст. 1U57 ЦК Росії. До цього . в rоридичній літературі існувала точка 
зору, що закрю'іllі конкурс, до участі в якому залучаються за спеці

зл.:tш!\u!' запрошеннями наперед визначені особи, не є конкурсом у 

розумішrі. ст. 439 ЦК РСФСР. Він являє собою суму окремих догово~ 
рів, що уюуадаються з кожнимr із здобувачів, які мають право на ·, 
ormaг; виконаної роботи незале;жно від зайнятого нею місця за кон

ь.урсом і віц прийняпя оціночНоІго рішення взагалі [6, с. 786]. 
Особою, яка оголосила ко:юсурс (засновником конкурсу), за 

ЦК України може бути лише де:ржавна, КОQПеративна або громадсь
кг організація. Таке зауваження кола заснов:нИків конкурсу ·не відпо
Rідає сучас1Шм реаліям. На наrшу думку, це може бути як фізична, 
так і 'юридична особа різних фа>рм власності. Даний nідхід до вирі
шення цього rnпання реалізаважо в ст. 1207 проекrу ЦК України, де 
йдеться про "особу (засновшика конКурсу)" без додаткових 
роз' яснень, що свідчить про те" що це може бути як фізична так і 
юрццична особа. 

Пощукувачами можуть також вистуnати як фізичні, так і 
юридичні особи, прn цьому коло їх (за ЦК України) не обмежується, 
а залежить лише від форми сnовJіщення:. 

Конкурс може бути об"явлено як усно, так письмово з до
триманням загальних правил щро форму угод. Однак, оскільки це 

публічне обіцяння винагороди, оголошення має бути доведено до за
.гального відома тим чи іншим способом - шляхом пубЛікаЦії в га
зетах або журналах, повідомлешня по радіо чи телебаченню, видання 
спеціальної броnпори або листівJки тощо [6, с. 787]. 

Оголошення про конкур>с повІПІНо містити виклад завдання, 
сrрок його виконання, розмір і форму винагороди, місце подання ре
зультатів і строк їхньої перівнятьної оцінки та інші умови. 

Законодавець захищає трава учасників конкурсу, що вира
жасться в закріпленні правових !Гарантій: ' 

а) зміна умов конкурсу ;допускаtться тільки в межах строку, 
JJстmювлен:ого для: nодання робі'ІІ'; 

б) про зміну умов конк<урсу має бути сповіщено в тому ж 
nорядку, в якому KORA"YYJC оголоnnено (ст. 436 ЦК України). 
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· Прое:к:r ЦК України підвшцує :Вказані rаранrії: а) засновник 
ковкуреу не має nрава скасувати його; б) зміна умов конкурсу доnу

скаєrься в межах nершої nоловнии строку, встановленого для пред
сrавдення: результату (cr. 1208 прое:к:rу ЦК України). 

Зобов'язання. no вшшаті винагороди (преміі) виникають між 
орrанізаторо:м конкурсу і його переможцем nісля: пр:Ийюnтя рішення: 
конкурсною комісією. Рішення: no вшшаті винагороди (преміі) по
вниио бути винесено й сnовіщено здобувачам у строк, всrано:sлений 
оголошенням про конкурс, і в порядку, зазнаЧеноМJ цим оголошен
ням. 

Між nоюnтям конкурсу як односrорониьої дії (односrорон~ 
вьої угоди) і nорядком укладення договору, заснованого на конку
ренції, змагальності його учасників, у залежносrі від їх предмета іс
нують як деякий взаємозв'язок, так і своя відміниісrь. Якщо для nу
блічного конкурсу на краще виконання: певної роботи (ст. 435 ЦК 
України), на краще вико:нания роQ<>ти або досягнення: інших резуль
татів (cr. 1057 ЦК Росіі), досягнення кращого результату згідно з 
умовами конкурсу ( cr. 1207 прое:к:rу ЦК України) це за заrальним 
правшtом сnеціальна винагорода (nремія), яка може бути як грошо
вою, так і речовою, то для nереможця: конкурсу (як різновид тор
rів) ~ це лише право на укладення договору, якому коресnондує 
відповідtmй: обов'язок другої сторони. Таке право при реалізації тяг
не за собою nевні економічні наслідки nозитивного характеру: мож
ливість заванrажиги виробmщтво у разі отримання: державного за

мовлення. стати влаСНИІtом об' є:к:rа в процесі приватизації та ін. 
· Проблема в Правовому регулюванні nocraє у випадку, коли 

конкурс оголошується н:а сrворення об' єктів іюеле:к:rуальної власІІО
сті. Згідно зі cr. 438 ЦК України, якщо конкурс оголошено на твори 
літераrури, науки або м:истецтва, 'організація набуває права викорис
тати премійовані твори: у nередбачений в оголошенні про конкурс 
спосіб. Але вказане nодаження встуnає в протиріччя зі cr. 29 Закону 
України "Про авторське право і суміжні nрава", за якою викорисrан

ня твору (за заrальни:м nравилом) можливе лиmе на nідсrаві авторсь
кого договору з авrором або іншою особою, яка має авторське право 
[1; 1994. - N'!! 13. - Ст. 64) . У цьому разі дає норМа цього Закону як 
прийюrrого nізніше від цк України. Тому правильним є висновок 

авторів коментаря до ЦК України, що право засновника конкурсу на 
використання премійо:ааного твору в:июn<ає не на nідсrаві рішення 
про нагородження nремією, а на підста11і авторського договору 

[3 , с. 636]. 
Коли зобов'язашш з nублічного обіцяння: винагороди вичер

nується ії вшшатою, то воно є зобов'я..зання:м з односrоронньої дії, 
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але коJШ ще й уЮІЗДаєть.ся договір із nереможцем конкурсу про ви
:користашur результату, тоді постає питання: які норми використову
вати для врегулювання: відносин - норми, що реrушоють nублічний 
конкурс, 'Ш норМFІ про конкурс як порядок укладення договору? 

Цікавим у зв' язку з цим є підхід законодавця Росії, який на 
рівні ЦК закріПлює норми як про nублічний конк:;урс, так і про торrи 
в порядок укладення договору. Причому вперше в ньому введено 

rq>авило щодо можливої колізії між статтями про торrи і про публіч
ний конкурс стосовно випадків, козш предметом юстаинього служить 
укладення договору з переможцем (наприклад, жовкуре щодо укла

дення договору на розробку проекту нового об' єжта). У подібних ви
падках норми про торrи користуються пріоритетом стосовно норм 

про публічний конкурс [7, с. 346]. 
На відміву від ЦК Росії проект нового ЦК України вказує на 

те, що особливосrі укладення доrоворів ва біржах, аУJЩіовах, кон
курсах тощо визначаються ,відповідними законами або іиmими пра

вовими актами (ст. 682 проеюу нового цк УкраїJНи). 
З оrJІЯДо:м ва вказане, вважаємо за доцільне закріпиrи в но

вому ЦК України затальні положення про конкурс як порядок укла
дення: договору, вюпочаючи: а) ЮІасифікацію конкурсів; б) порядок 
їх проведення; в) взаємні обов' язки сторін; г) колізійну норму, яка 
вирішуватиме суперечки про використання: полюжень прп торrи 'Ш 

публічний конкурс; д) вказівку на те, що nублічний конкурс повинен 

бути спрямований на досягнення яких-небудь суспільнокорисних ці
лей, що буде мати позиrивиий реrутоюч:ий вшmв на дослідЖувані 
відносини. Наявність цих норм, ОднаК, не заперечуватиме ісвуванюІ 
певних особливостей у реrушованиі окремих вщдів конкурсів в ін
ших законах і під;закоІПІИХ нормативних' актах. 
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кодекс Российской Федерации: Часть nервая 11 СЗ РФ. - n999. - N2 32. - Ст. 3301. 
З. Гражданский кодекс УкраиньІ: Науч.-nракт. коммент. - Харьков: Одиссей, 1999.-
848 · с .. 4. Гражданское и торrовое nраво капиталистически:х rосударств: Учебник. -
2-е изд. - М.: Междунар. отношения, 1992. - 560 с . 5. Грuкданское право: Учебиик: 
Часть 2 І Под ред . АП. Серrеева, Ю.К. Toлcroro. - М. : Проспект, 1997~ - 784 .с. 
6. Йоффе О.С. Обязательственное право. - М.: Юрид. mп., 11975.- 880 с. 7. Коммента
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В.Л. Яроцький, канд. юрид. наук 

МІСЦЕ ПРАВОВИХ НОРМ, 

ЩО РЕГУЛЮД)ТЬ ВИПУСК ТА ОБП' ЦШНИХ ПАПЕРШ, 
У СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 

Цивільне право яВляє собою цілісну систему з сІ<Ладною, але 
узгодженою внуrрішньою струІсrурою. Цінні паnери є nравовим: ін~ · 
струментом, за допомогою якого в одному об'єкrі поєднується де

кільКа різновидів цивільних прав. Речове право на ціІUJИ:й папір обу
мовлює відповідне (найчастіше зобов'язальне) nраво, що сЮІадає йо
го змісТ. Здійснши це право згідно з ЧИliJIIOr законодавством: може 
тільки ' особа, ЯЮl на законних підставах володіє цішmм nапером і · 
подасть його емітенrу (боржникові) для виконання. 

Викладені положення: стосуються· тільки документарних 
цінних паперів. ~ цивільному обороті вони nрирівнюються до реч:ей, 

тому на ннх поширюються правові норми, що сЮІаДають речове ара·· 

во. При здійсненні nрю~ по цінних паперах засrосовуються нор:r.ш 

зобов'язального права, тому що, лк зазначалось, більшісrь цінних 
паперів місrяrь у собі зобов'язання емітента щодо держателя док.у· 
мента. Ця особливість правового регуJПО:вання цінних паперів обу
мовлює· необхіднісrь визначеІІНЯ місця- nравових норм, що регламен

тують їх випуск та обіг, в системі цивільного nрава. "Визначення .мі
сця відповіщюї правової спіЛьності в системі права дозволлє ~абез
nечити праву ВВ)"І])ішню узгодженість, юрИдИЧНУ єдність і відnовід
ність е:коиомічиому базису суспільства" [І, с. 9]. 

Як сисrемне явище nраво хараКтеризується певною ієрархі

'ПІою структут)ою - одниМ із найвиразніших nоказників високого 
ступеня його інсrитуціональності . Ця СЮІадиа структура відбиває 

nерш за все особливості права як нормативного утвореmщ його спе
ціально-юридичний зміст. Як зазна'!ається у літературі, право як ці
лісне нормативне утворення характеризується внуrрішнім розмеж.)'
ванням: і диференціацією на відносно автономні 1 в той же час 
пов'язані між собою частини- в:орматЮІні nриписи, інститущ га

лузі, які, у свою чергу, утворюють асоціації, груnи, об' єднання і, 

кріА-r того, можуть виявлятись у вtоринних структурах [2, с. 240]. 
Первинним підрозділом будь-якої nравової сисrеми є оди

ничний нормативний юридичний nрипис (або ноРма nрава). Особли
вість структури права полягає в тому, що всі елементи, які її утво
рюють (за вшшrком одиничного нормативного припису- первин

ної клітинки nравової системи), охоnлюються поняттям "nравова 
спільність". Правовою · спільнісrю загальна теорія nрава :визначає 
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будь-яке об'єднання правових норм, яке хоча й не має nовного набо
РУ структурюІХ ознаж, але характернзуєrься Певною мірою відокрем
леності в самому змісті права і має nевні рнсн юридичної своєрідtю

сrі [З, с. Зб]. 
Норми права, що регуmоють сусnільні відносини, nов'яз<Urі 

З виnуском та обігом цінних nаперів, мають характерні структурні 
ознаки, вирізнені в самому змісті права (що знаходить відбmтя в за
хонодавсrві про цінні паnери, яке, як відомо, сnіввідносшься з nра
вом як форма і зміст), їм властива . nевна юридична своєрідність. 
Юридична своєрідність cyкymrocri правових норм, за доn()могою. 

JІСИХ здійснюєrься nравове регуmовання сусnіль.ІПІХ відносин у сфt;рі 
JJRIIYCкy та обігу цінних паnерів, nолятає в сnільному викорИсташrі 
юридичних nриnисів як речового, так і зобов'язального nрава. 

Реальним nоказником існування правової сnільносrі у за

rальній теорії nрава вважаЄrься нормативне узагальнення. КоЖІШЙ 
нормативний nриnис (особливо сформульований за доnомогою абст
рактного сnособу викладення) містить у . собі відnовідний узагаль
ІПОЮЧИЙ момеш. ДJІя: nравової сnільності приrаманною є також ор
rанічна єдність норматив.ІПІХ узагальнень. Ця єдність моЖе бути двох 
вдів: а) nравова спільність містиrь загальні норми - нор:ми
принци:nи, норми-завдання, нормц-визначення тощо; б) нормативні 
узагальнення знаходЯТЬ відбштя у відповідній спільності у виrnяді 
єдиної термінології, загаль.ІПІХ визначень, одипакових nрийомів nра-

вового регуmовання тощо [3, с. 36, 37]. · 
Нормативні узагальнення в нормах, за доnомогою яких здій

снюється nравове регуmовання цінних nаперів, виражаються в на

ступному. По-nерше, розглндувана nравова спільність формально ві
докремлена і виражена єдиним законодавством про цінні паnери. 

Вона містить у собі загальні та сnеціальні норми, що складають nре
дмет nравового регуmо_вання - відносини у сфері виnуску та обігу 
цінних nаперів. Таж, Закон України "Про цінні паnери та фондову 
біржу" [6, ст. 508] містшь визначення ціНЮІХ nаперів. взагалі та 
о:кремих їх видів, визначає сnособи nередачі цих докумешів, ІІ!Оря

док їх виnусКу та обігу та ін. Крім цього, про но:вяй, більш високий 
рівень нормативного уззіальнення в нормах, регутоючих випуск та · 
обіг цінних nаперів,. СЕідчить nоява в nроекті нового Цивільногс> ко
дексу України глави 13, яка містить загальні nоложення про щінні 
nапери та норми, що регламешують окремі їх види. 

По-друге, нормативні узагальнення, про які йдеться, вира

жені єдиною, nриrаманною тільки ціиним nаперам термінолоrією. 
Ось, наnрНІ<JІЗ,Ц, терміни, що використовуються тільки у сфері nра
вового регулювання виnуску та обігу цінних nаперів: "емісія", "е:мі-
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тент", "індосамент", ''індосаn;ія", "коносаиеНт", "дивіденд" тощо . 
Деякі терміни використовуються у сфері регу.JІІОвання ii.jiOliИx циві
льно-nравових відносин, але для: регушоваюur випуску та обігу цін
них nаперів набувають особливоrо значення. Це, nриміром, такі по~ 

НЯ1ТЯ, як "форма та реквізИТІІ", "екземІUD.Ір та бланк, opиriнa.ll та :ко
nія документа", "оборот", "виnуск в оборот або o6ir" тощо. 

Первинною nр~овою спільЮ'-'110, що складається із щаємо~ 
nов'язаних окремих нормативних nриnисів, є nравовий інститут. Ін
ститут права ,..- це відв:осно невелйха, стійка груnа правових Hopl'!, 

що регулюють відповідний різн:овид сусnільних відносин [17, 
с. 351]. Не вИІ<JІИКає сумн:і.ву, що відносини у сфері вІтуску та обігу 
цimmx паперів складають о~мий різновид правовідносин. Де обу
мовлено nерш' за все особливостями їх правової пр:и.роди, 1.ІКі nоля
гають у тому, що цінні nапери належать до матеріальlfИХ об'єюів 

цивільних прав поруч з rpo:ont:м:a та реча.'іи, але істо:mо відрізняють
ся: від ниХ. 

Відмінність цінних: паперів від .грошей nолягає в наступно
му. Маючи сnільну (докумевтарну й бездокументарну, rотівко:гу й 
безrоrів:кову) форму, цінні nапери та гроші мають різний змі~·. Зміс
том цінн:нх паперів є відповідне (речове, зобов'я:зальв:е або корnора
тивв:е} nраво, в ньому :виражене. Зміст же rpomeй cyro ежо:номічний і 
полягає у виконанні ними властивих 'ім функцій - обігу, забезnе
чеНЮІ платежів, на:ко.rmчеНЮІ тощо. Емітенrом цimmx паnерів, які є 
суто nрнватно-право:вRМ інструментом, можуrь бути пракrнчно всі 
суб' єкrи цивільного права в межах, визначених законом. Емітенrом 
:rpomeй, я:кі є як приватно-, так і публічно-nравовим інструментом, 
може буrи тільки держава в особі :відповідних державних органів. 

Виконання: обов' язку емітента, що складає зміст ціннего паперу, 
призводиrь до припп:неНЮl існування (nоrашення) як самого доку
меиrа, так і іtрава., в ньому вираженоrо. Вннятком із цього правила 
можуть бути деякі ціюrі папери, напрИЮІад акції. Використання 
rpomeй за їх прямим госnодарським дризначення:м: не nризводить до 

nриnинення: їх існування:, вони мо~ використовуватись неоднора-

зово. 

У чому ж відмінність цінних паперів і речей? Правовий ін· 
терес суб' єктів дивільн:оrо nрава до nевних речей вИІ<JІИКаНИЙ їх фі

зичними, хімічними, біолоrічнимн, естетичними та іНЦІИМИ власти· 
вост.ІtМи, що обумоВJІЮють їх госnодарське nризначеНЮІ. Властивос· 

ті цimmx паперів (звісно, докуменrарних, тому іцо nорівнювати без· 
документарні паnери з речами немає сенсу) щодо якості поліrрафіч· 
ного виконання, ІСі.JІЬкосrі ступенів захисту від nідробки тощо мають 
значення для: їх набувачів в оСтанню чергу. Прамвий ішерес їх на-
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бувача виклиюnю передусім змістом того циві.і:rьного права, яке в 

вьому виражено. 

Фізичне знищення: речей (прнчому як замінних, · так і неза
мї.чвих) призводить до неможливості використання: фізичних влас
тивостей даної речі. А фізичне знищення: цінного паперу не

обов • язково nризводить до неможливості здійснення виражених у 
ньому прав, бо останні можуть бути відновлені емітенrом :шляхом. 
одержання: дублікату знищеного докумеша. Загублена _ річ, хоча · й 

незаконно, але може бути використана особою, яі<а її знайшла, за ії 
прямим nризначенням. 

Використання: ж за прюначенням цінних nаперів на 

Пред' яв:ника в разі втрати їх зііlі.онним держателем, може бути забо

ронено у межах здійснення процедури, передбаченої цивільно
процесуальним· законодавст13ом України. Ця процедура, передбачена 

rлавою 38 lUIК УкраїJЩ полягає у відненленні в судовому порядку 
прав на втРачені цінні папери на пред' ЯВJІИЮl. Використання за при
зваченням іменн.-rх та ордерних цінних паперів може бути можливим 
тшьки за умови підробки зловмисником індосаменту й відсутності в 

омітеша інформації про :втрату докумета. В інших випадках внзна
"ІеИНЯ імені закониого держателя: ціниого паперу в його тексrі і своє
'fІсне uовідомлення: емітеша про його втрату робить немоЖливим 
а:санкціоноване використання паперу для: здійснення виражених у 
аьомуправ. 

Таким чином, юридична своєріциість цінних паперів у порі
ІІВЯИНі з іНІJІтш об' єкrаv.и цивільних прав та особливості правового 
реrуmовання: цивільних відносин у цій сфері дають . nідстави зробши 
-наступний висновок. Норми права, що регулюють відносини, 

nов'язані з випуском та обігом цінних паперів, у системі цивільного 
ирава можуть .розглядатись як правовий інститут. 

Однак доцільно зауважити, що, незважаючи на віди~но ко

роткий період формування національного законодавства про цінні 
паnери, норми, про які йдеться, є біJІЬш складним системним утво
ренням, _ аніж пРавовий інститут. Зокрема, всі норми в законодавстві 
про цінні папери можна розмежувати на декілька правових спільно

стей, які, у свою чергу, теж можуть вважатися правовИМ}{ інститута

ин. Наприклад, :виходЯЧИ зі специфіки врегульованих відносин і сту
пеня правової реrЛfu~енrації (найвищого в порівняНні з іншими цін

ивмп nаперами), як са.~остійний інститут належить р'озrлядати нор
ми, що регулюють вексельні вjдносиии. 

Враховуючи заrальновизнану .класифікацію цінних Паперів . 
аа види за змtстом nрав, у них виражених, зазначені норми доцільно . 
розмежувати ще на три інститути. Це інститути цінних паперіJ3 зо-
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бов'язалі.ноrо, речового та корnоративного змісху. Зазна'Ш~ю. що не 
:всі правНИЮі розглядають інстигуr ЯІ< nросту сукудність взаємо
пов'язаних: норм, що реrулюють відnовідну груnу сусnільних відно
СІПІ. Так, О. С. Йоффе вnерше приnустив, що інститут ш;ава не зав
жди є першим nідрозділом ГсІJ"ІУЗі права, тому що сам:остійні органіч
ні утворення: існують інколи й у межах інстшуrу. Такі nравові yrno
pe~ :він nроnонував називати _9'бінстиrутами [ 4, с. 51]. 

· Поділяючи ідею О.С. Иоффе про існуват.и в системі nрава 
субінституrів, слід зазначкrи, що в межах інститутів цінних паnерів 
зобов'язального та речового змісту є nідстави :вирізниrи згадані nра
вові ~nільності. Зокрема, субінститутами цінних nаперів зо
бов'язального змісrу за законодавством України є норми, що реrу
люють виnуск та обіг облігадій усіх :видів, казначейських зо
бов'язань держав.и, ощадних сертифікатів, чеків та приватизапійних 
nanepiв. Субінститут цінних nаперів речового змісту (за проектом: 

нового Цивільного кодексу України) становлять nравові норми регу
лювання коносамета та варанта. · Інстигути, ЯІ<і мають у своє:му 
складі деІсілька субінСmтутів, у загальній теорії nрава називають 
сІ<ЛадНИМІf. На відміну від розгля:нуmх, інститут діІІНИХ nаперів 
корnоративного змісrу є простим, тому що містmь у собі норми, що 
реrулюють виnуск та обіг лише одноrо виду документів - акцій. · 

Вбачаєrься, що вшценаведене дозволяє приnустити, що 
норми, за доnомогою яких здійсвюєrься правове регулювання: цін
них nаперів, доцільно розглядати як об' єдна1ЩЯ правових інстнту
rів - особливий, найвищий рівень будівництва галузі nрава. 

Місце цінних паперів у системі цивільного nрава (хоча й на 
приютді документів на пред'явнm<а) вnерше дослідив Н.О. Нерсе

сов, ЯЮІЙ висловив думку про те, що деякі інсrиrути цивільно.го nра
ва розміщені між речовJL\1 і зобов' язальнвм nравом. До них він nро
nонував відноеми й норми, реr~Іе:нrуючі цінні паnери на 

nред'явника. Із цією .цумкою, вважаємо, слід nогодиТися, тим більше 
що вона nоширюєrься не тільки на паnери на пред'явника, але й на 
іменні та ордерні документи. Цей висновок грунтуЄться на тому, що 
всі ВІЩИ цінних паперів, вюnочаю•m до:куменrи речового та корпора
тивного змісту, з одного боку, nрирівшоються: до речей nід час 1х 
обігу, а з дpyroro __;..;. при здійсненні виражених у них nрав nідкорю
ються nоложениям зобов'язального nрава [5, с. 28]. 

Огже, норми, які ре:rулюють відноении у сфері виnусКу т-а 
обігу цінних nаперів, не можуть бути віднесені до інститутів чи їх 
об'єднаю, ні речовоrо, ні зобов'язального nрава. Цей висновок rру-.rІ· 
тується: на тому, що, як уже зазначалося, наведена nравова спільність 

містить у собі як норми речового й зобов' язальноrо права, так і нор-
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vи, шо реrлам:ешують виюnочно цішrі паnери й обумовmоють їх 
особливий nравовий режим. 

Таким чином, наведене дQз:воляє nриnустити можливість 

розr.юцу nравових норм, що perymoюrь виnуск та обіг цінних nапе
рів, як підrалузі цивільного rірава. 

Пере~юви формування: осrа.нньої визнач~ся загальною 

'ІООрією права. Найсуттєвішою з яих є наявнісr.ь у nідгалузі права за
rальноrо інстиrуту або навіть груnи їх, яЮ. закріnлюються в особли
)Jій rла.-ві кодифікованого нормаnmноrо акrа. Для підгалузі права є 
.,аракrерним формування своєрідної заFаJІЬної частини - норм, які 
)ІОmирюють свою дію на все коло врегульованих взаємопов'язаних 

Мдн:осин, й особливої частини - норм, за допомогою яких здійсшо

m.ся правове реrуmованюі більш конкретних суспільних відносин 
(3, с. J 55] . . 

Враховуючи вищенаведене, а також тенденції розвтку на
ціонального законодавства (зокрема, nояву в npoeкri іювоrо Цивіль
ного кодексу Україн:й глави 13, що місrить як за.rа.льні nоложення 
JlpO цінні паnери, так і реrлам:ен:rаці.ю окремих їх видів ШJШХом їх 
азначення) можна <.:тверджувати, що розглядувані норми завдяки 

$ПіJrьюш і плідним зусиллям предста.вшП<ів на)'І<и, прЗІсrИІ<И та закс
аотворців ЗГО)];ОМ набудуть такого розвитку в кількісних та якісних 
nоказниках, що складатимуть самостійну nідгалузь цивільного пра-
~. . 
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И.В. Жилинкова, канд. юрид. наук 

РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА 
СУПРУГОВ-ІІРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Законодательство, реrули.рующее nредпршmмаrельскую дея
тельность rращцан, рассчитано лишь на непосредственнЬІх учасmиков 

такого рода деяrельности. Вместе с тем nра:кrичесжи І<аЖДЬІЙ nредnрини-
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моrrель является: чело:веком, у которого есrЬ супруі, деrи, родсr:венники, с 

коfОРЬІМИ его связ:ьІВаІОr разнообразНЬІе им:у-щесr:веННЬІе ощо~еmrя. В 
зrс>м аспекте, пожалуй, наиболее аюуальн:ьІМ сегодня является: вопрос о 

ра.r.ЩеЛе имущества супругов, осуществляющих nредпр:инимаrельс:кую 

де1ПеJІЬНОСІ'Ь. 

· ОДШІМ ю наиболее сложньІХ в лом плане является раздел :иму-

ще:сrва nредпр:шпий, учредиrелем коrорЬІХ .я:вля:ется: один из супругов. 
. Праще всего необходимо оrм:еrигь, что вrорой супруг имееr nраво тpe

oojmt. раздела имущества такого предпршпия mпnь в случае, когда вклад 
в бГО уставньІЙ фонд бьш соз.zщн за счет общего имущества. Вопрос о раз
деJІС имущества pemaercя: в зависимости от вида самого юридического 

.л:иWІ, орrан:изацио:ино-правовой формь1 его деятельности, характера nрав 

су~:tруга-учредиrещ~ на имущество зrого предnрюrr:ия: и т.д 

СуществеJІНЬІМИ особениостя:ми обладает, наnример, раздел 
иМУЩества в C»Y'fae, когда один из супругов является: учредителем 
(~mст:и:иком) того или иного хозяйственного общества. Закоиода
теjІЬСТВО содержит ряд правовьІХ норм, обеспечивающих ИІПересм 

вс~х участников общества. Например, существует ряд ограничений, 
св;ІЗа.ИИЬІХ с уступкой доли (части доли), принадлежащей одиому из 
участников, другому тщу, что осуществляется: только с согласия: 

вс~х участников общества. Зто об'Ьясняется: тем, что хозяйствеиное 
общество, как правило, представляет собой обоединение лиц, иму
щ~ствениме иитересь1 которЬІХ тесно свя:зан:ь1 · между собой. Позтому 

не.льзя: обя:зать пр:иия:ть постороннее лицо в состав общества без со
гл~сия: . ~сех ero ЧJІенов: Даюше правила необходимо учитЬІВать и 
при раздел~ общеrо имущества, когда в его состав включается: доля: 
(ЧJіСТь доли) . в хозяйствеином обществе, при:иадлежащая: одиому из 

супругов. Зтим правилам .цолжньІ следовать супруги в случае доб

ровольного раздеда имущества между собой, а также суд при воз
нвкновени:и спора между сторонами. 

При разделе имущества супругов наиболее оІіrИМаЛЬНой являет

ся: nередача ~оли (части доли) в имуществе. хозя:йсmешюго общества в 
собствениоС'І'Ь суп:руга-участника. Соответственно, другому супруrу 

должно бьrrь вь:щелено на такую же сумму иное общее имущество или 
предоставлена денежная компенсация:. Если зто невозможно (из-за отсут
~ия: иМущества), ІЮЗНИІ<ает вопрос о необходимости обращеmrя взмс.ка• 
нИЯ надото супруга-учредигеля: . . · 

Ишересно проследить 1JШІСформацшо позІЩИП В~ховного Су
да У:І<раИНЬІ по зтому вопросу. Первоначально судебная: жоллеrnя. по rра
~щнским. делам Верховного Суда УкраиньІ nризнала невозможншt раз

дел доJЩ nр:инадлежащей одному из супругов. При зтом бьшо оrм:ечено, 
чr0 доля, созщnтая: за счет общих средств или: имущества супругов. 
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должна учиrьшаться nри разделе между ними их общей совместной соб

стевн:оСти. но сама не может бьпь npeдмerol\i раздела [5]. Позднее зтот 
JЙ>дход nримеmпельно к обществам с оrраниченной отвеrственностью 
бьш изменен. В п.18 правовьІХ позиций судебная :коллеrия по :rращщш

сmм делам Верховного Суда отмечает: еСШІ nри разделе общего имуще

сrва суnругов невозможно компенсироваrь друrим: имуществом долю в 

усrавном фонде обществас оrраниченной отвеrственностью, друrой суп
руr в соответствии со cr.57 Закона «0 хозя:йсrвенньІХ обществах» вnраве 
требовать в nредусмотренном ст.55 зтого Закона порядке вьщеления ДJІЯ 

удовлеrворения своих имущесrвенньІХ требований доли имУщества об
JЦеСТВа, nринадлежащей cynpyry, коrорьІЙ JІВJDІется: его тщстником 

[3, с. 197]. -
Такая позИЦШІ nредставля:ется правШJЬной. вТорой супруг ста

~иrся: нредитором · суnруга-участни:ка хозя:йсrвенноrо общества н на 
общих основаниях (rrpн недостаrочн:ости имущества д1D1 по:кр~ дол
rов) вправе требовать раздела имущества nредпрЮІГШІ. нли вьщеления в 

JІПУРМЬНОЙ или денежной форме доли супруга-учаСТНИІ<а в нмуществе 
ебщества. Стоимость вьщеляемой долив зrом слjтчае должна оnределять
• ко дшо ВС1)'плешm. в ащу решения: суда. Размер уставноrо фонда юри
дического .лица, )"f.астником которого JІВJDІется ОДІПІ m супругов, noдлe
ur )rменьшешпо. Е.А Чефранова рассматривает и другое :возможное 
jІеШенне nроблемм - nринудиrельное О'І'f)'ЖДение супругом

Собственнкком принадJІежащей ему доли им.ущества общества по решс
ІІВЮ суда. Правда, при зrом она отмечает, чrо зтот вопрос ОІНосиrся: ·к 

ЧІІСJІу оn<рьпьІХ и на него nр:и,дется: давать ответ судебной :пракrике 
(7, с. 36]. 

Анало:rичное решение должно бьпь nркюпо при разделе иму-· 

u:ства некоrорьrх: друmх: вцдов юрцдических лиц учредиrеЛями кото
рwх вьтсrупают супруги. Речь цдет о часrnом npeдпpmrrmr, созданном 

1ЩИИМ из супругов, к nроизводсrвенном коопераmве, членом котороГо 

авляется суnруг-предприним:атель. Хотя: част.Ное предnрюпие формально 
ОСНовьmается на собственности одноrо лица- ero учредиrеля: (n.l ст.2 За
ІDна УкраиньІ «0 предпрИЯ11ІЮ0> ), не вьnь:rвает сомнений возможность 
ІІІесения в уставИЬІЙ фонд такого предпр"юпия: общего имущества супру-

--rов. В зrом случае имущество является общей собственностью суnругов 
11 ПоДJІежиr разделу на общих основаниях. 

Конечно, раздел может весьма существенно по:в.люm. на зконо

JІИЧеское состояние Предnрюпия:, вплоть до невозможности продолження 

ero деятельности. Однако зто не означает, чrо nредприя:rи:е, учрежденное 
одним из суnругов, должно бьпь сохранено любьІМ nyreм и.. в чacrнocrn, 

за счет интересов другого супруга. Если же один ю супругов я:вля:ется 

ЧЛеном кооператива и его nай бьш образоваи за счет их общих средств и 
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трудового ВІ<.іlада, еделавного в периоД 6раІ<а, то вrорой может требовать 

раздела nринадлежащего ему пая и всrуn:леиия: в кооnератив. Если общее 

собрание членов кооператива откажет ему в nриеме, он может сrав:Иr.ь 

вопрос о вьщеле имущества в денежной шш ва-rуральной форме. 

Часrnьхе предnрюпия, хозяйствевнь1е общества и ЩJУІJІС вИДЬІ 
коммерческих юридических лиц имеют целью своей деятельности nолу

чение nрибьши. Возни:кает воnрос о nравовом режиме nрибьши: (диви
дев,прв), nолученной от деятельности nредnрюmщ учредиrелем иmІ уча

стRИКом которото является один из cynpyroв. Если в уставньlЙ фоцд 
nредприятия бьшо вложено их общее имущество, такой вопрос реІШlется 
однозначно: nрибьшь (дивцдендьх) от деяrельносш · предnрия::rия, nолу

ченвая суnруrом-предnринимаrелем, становиrся общей, если иное ке бьх~ 
ло отоворено в их бра~ПІЬІМ коюраю:е. 

Сложности nри оnределении nравовото режима nрибьІJШ nред

nриятия возни:кают в случае, если в уставньхй фонд бьшо вложено раз

дельное имущество. Законодательство не дает nрямото ОТRеТа на воnрос, 
к общему ИJПІ раздельному имуществу необходимо отоешь прибьхль 
(дивцдецдьІ), полученную супруrом-nредnринимателем от деятельн~""І'И 

nредприятия. В соответст:вии с дейсmуюrцим законодательством, все 

имущество, нажиrое супруrами в период браІ<З, яв..1mется общим. С уче
том зтото в литера-хуре бьша вмсказана МЬІсль о том, что доходьІ, nолу

ченньІе супруrом-nредпринимаrелем от :кamrraлa, внесениото им в устав

нЬхй фоцд юридячеекото лица (див:идендьІ по акциям, nроценть1 по обJШ
rациям, доля nрибьuщ расnределяемая мещпу учас:rниками общества) 

nринадлежат на :прmе собственности обоим супрутам [2, с. 22]. 
Такой оодход можно nрювать nра:Вильньхм с точки зреЮІЯ ero · 

соответствия: Дейсmуюіцему за:конодательсrву (ч.l cr.22 КоБС У:t:ршньr). 
Однако сучетом перспе!СІ'ИВ развития имущественньІХ отношений суnру
тов он вряд ли может бьпь nрШDП. Е.А Чефранова совершенно точно 

подметнла «оrеЧествеНН}ю традицию, коrорая отдавала nредnочrение 

общему перед JІИЧІІЬ1М, а таюке складьmавшуюся в течение десятилетий 
судебную nраюику, которая всеrда исходила из преДnоложения о nри

надлежиости к совместной собственности cynpyroв mобото вида mtуще
ства, посхупившето к ним после заюпоче:ния брака>> [7, С. 2J ]. 

· То, что законодательство молчаливо относило nлодь1 и дохоДЬ! 

от раздельнато имущества cynpyroв к :их общей собсrвенности, легко 

об'ЬЯснимо. В течение десятилетий cynpyrn не только не получали при
бьІЛИ ИJПІ доходов or имущества (исключение - вьппрьшш по лоrерее и 
nроценn.х по вюшдам), но нередко и :как. таковото имущесrва, подлежа

щето разделу, не . имели. О возможносm иметь ва nраве собственности 

предприяrия. nан, акщщ друmе ценньrе бумати речь не шла вообще. По
зтому законодательство несодержало специальнЬІх норм, оnределяющих · 
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правовой режим npибьunr nредо:риятий, nринаддежаіцих супругам на 
праве ообствениости. · 

Иное nоложение складь:mается: сеrодня, когда nрибьть or иму
щества может бьпь весьма зваЧИ'JІ'еЛЬной. Трудно найти nрИЧИНЬІ, по ко
торьш nрибьшь предnрИЯТІЩ ІІрІинадлежащеrо на nраве собственности 

одному из супругов, может бьrrь сотнесенак имуществу, нажитому суnру

rами в nериод брака. В связи с зтим совершенно сnраведливьІм можно 
признать закреІШение в :проею:е ГК УкраиньІ норМЬІ о rом, чrо, если од

ному из cynpyroв nрннадлежнr на nраве собственности имущество nред

приятия (ero часть), ro и доходьІ, nрнносимЬІе им, также ртнося:rся к раз
дельному имущесmу суnругов (n..2 cr.l303 nроекта ГК). 

Cynpyraм на nраве собственности мoryr nринадлежать различ
иьrе видьr цеННЬІХ бумаг [2, С. 22]. Последние являются спеn.ифическим: 
обьекrом nрава суnружеской собствеНности, чrо обусловливаеr особен
вости осуществления супруrами правомочий: по их владешпо, nользова

вию н распоряженшо, а также и разделу. ПравоведЬr оrмечзют дуалнсrи

чес:J,.')'Ю nрироду ценньІХ бумаг: с одной сrоронЬІ, они ВЬІС1)'ІІЗЮІ І<аК 

nредмеrьІ матернальноrо мира, а с другой- Имеют свое внутреннее со

держание, т. е. наличие закреmленньІХ в них имущесrвенньІХ прав 

[4, с. 107]. Правовой режим ценmІХ бумаг, nринадлежащих cynpyraм на 
праве собсrвенности, зависнг or их вида (акщш, облиrации, сбереrатель
НЬІе сертифшагь1 ·и т.д.), xa:paкtrepa (именньІе, ордерньщ предьявиrель
сюrе), временииnорядка nриобретения (до браюі или в период 6раІ<а; за 
счет общих ШlИраздельньІХ средств суnругови т.д.). 

ЦеmІЬІе бумаги мoryr я:вляться обьекrом І<аК общей совмесrцой, 
так и раздельной .собсmенности суnругов. Здесь дейсrвуеr общее прави
ло. К раздельному имуществу супругов ОТНОСЯ'І'СЯ деННЬІе бумащ полу
чеюше :r<ащцьІМ ro них до брака,. в nериод брава по доrовору да.рення или 
в результате наследо:вания:, в случае nриобретения: ценньІХ бумаг на фон
доной бирже за счеr собствеНВЬІХ средств. К раздельному :имущесrву 
должньr бьm отнесеньr таюке все видЬІ ценньІХ бумаг, получеШІЬІе RЗЖ
дьrм .из суnругов в nроцессе nриватизации rосударсrвенноrо имущесrва. 

В сооrвеrсrвии с п.5 cr.2 Закона У:краиньr <<0 nриватизациоШІЬІХ 
бумагах» or 6.03.1992r. [1] кащцьШ rражданнн У:краиньr имееr равное 
nраво на nолучение nрнватизац:и.онньІХ бумаг одинаковой коминальной · 
сrоимосrи для nриватизации доли имущесmа rосударсrвенньІХ предnри

ятий, rосударсrвеиноrо ЖИЛИІЦІ:Іоrо и земельноrо фонда. Приватизаци:он
НЬІе бумаги nодrВерщцают неоrьемлемое право :каждого ~Ук
раиньr на получешrе часrи rосударствеиноrо имущества. Зто nраво не 

может бьпь nереЩшо другому лицу, в .том числе и cynpyry, так І<аК цен
ньrе бумаги свободному обращеншо не nодлежат. а их nроЩlЖЗ, отчужде- . 
ние иньхм способом являются недействпrельньІМИ (n.l cr.5 Закона). Гра-
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хщане мoryr использовать получешІЬІе :ю.m nривагизациовнме бумаш 

nyreм их обмена ва .z:q>yme цеНІІЬrе бумаrи ~ акции, усrававливающие и 
удостоверяющие право собствешюсти ва дошо rосударсrвевноrо имуще

ства (n.З cr. 4 Закова). Так І<аК nр:иватизациоНІІЬrе бумаги являются- ООь

екrом nрава собственности nолучившеrо их ~ то и акции 

nредnрИятий, nолучеНІІЬrе в результате обмена приваrизациоНІІЬІХ бумаr, 

составляюr раздельное имущество суnрутов и nешщдлежаr тому из них, 

· кrо осуществШІ свое npmo ва nриватизацию. 
Законодательсrво не содержит nрямьІХ указаний оnюсиrел:ьноrо -

nравовоrо режима Сумм див:цдемов (nроценrов, дохода), nолучеНІІЬІХ в 

период браr<а or цеНІІЬІХ бумаr, привадлежащих ва Праве собственности 
одному :из супругов. Исходя: :из cr.l33 ГК, определяющей nравовой ре
жим ІDІодов и доходов, nри:носимьІХ ве.ІJ:J,Ш.Ш, можно CRaЗa'Th, чrо суммьх 

дивмендов (rра.ж,щшские ІDІодьr) должньr nривадлежать ва nраве собст ... 
· ненности тому :из супругов, которьrй является собствев:ником ценной бу
маги.· 

ЦеНІІЬrе бумаrи мoryr nринадлежать обоим супруrам ва nраве 
общей совмесrной собственносщ если они бьІJШ nриобреrеньr супр}'І'Шm 

в период брака по доrовору кушm-nродажи ШІИ мевьt Наnример, Закон 
УкраиньІ <<0 хозяйсrвеЮІЬІХ обществах» nредусматривает возможность 
свободного обращения акций ва фоццовом рьІНКе (cr.29, 30). Зrо означа
ет, чrо супруги в nериод брака мoryr купиrь их без каких-либо о:rранич.е
ний ШІИ вложиrЬ общие средства и стаТh собствевни:ками .щ>yrnX: цеНІІЬІХ 

бумаг- облшаций внутренних ресnубликанских и местньІХ займов, :ка

звачейских обязаrельсrв ресnублики, депозцrньІХ сертификатов и т.п. 
ПрИ зтом не :иМеет значения, кrо именно является неnосредствеІШЬrм 
владельдем ценной бумаrи (в том числе и иМенной). 

Владевие, nользование :и ~споряжение nри:ваддежащими им 
цеНІІЬrмн бумагами супруги осущеСтвляюr по общим nравШІаМ. Однако 
непсіСредсrвенно реал:изовап. заключенное в них nраво (ва yчacnre в 
управлении акц;ионервьrм обществом, nолучение номштльной стоимосrи 
ценной бумащ nроценrов or номивальной стоимосщ дивидеццов, дохо-

. да и т.n.) может только один :из супругов - их непосредсrвеВНЬІЙ вла,це

лец. Другой имеет nраво ва nолучение соответствующей доли в стонмо

сти ценной бумаги в случае раздела общеrо имущества супругов. 
Как уже бьшо оrмечено, сама по себе ценвая: бумага является 

неделимой. Если в сосrав супружескоrо имущества в:кщочается одна цен

вал бумага, то в случае ~ела она подпежиr передаче тому cynpyry, ко
торьrй является ее неnосредсrве:в;ньrм владельцем. Призтом .щ>уrой полу

чает Иное имущество из числа общеrо имущества или соогветствующую 

денежную ко~mенсацшо. Если же цеНІІЬІХ бумаr несколько, здесь воз

можньr два реІ!Іения: а) передача всех цеНІІЬІХ бумаг одному из суnругов 
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(коrда ценньrе бумаrи являются им:еннЬІми); б) раздел ценньІХ бумаг ме
-.ру супруrам:И (коrда ценньrе бумаrи оrносятс.іr к предьявиrельскому ти

nу). Если цеННЬІе бумаrи при разделе передаютс.іr одному из супруrов, 

JJIOPOЙ. имеет право получиТь иное имущество в счет причиrающейся ему 
,І8:).дИ ИJПІ денежную компенсацшо. 

Здесь вновь возникает проблема, связанная: с невозможносrью 

:вьmлаІ:ьІ компенсации или передачи супруrу Другого имущества в связи с 

о:rсуrствием такового. ИВ. Спасибо-Фатеева считает, чrо в данном слу

чае возможна пРинудиrельнал реализация акций в порядке, усrановлен-
1ЮМ законодательством и усrавом общесrва [6, с. 233]. Такая позиция 
иредставляется убедиrельной, так :как в поmюй степени обеспечивает ин

tересЬІ дpyroro супруrа. Такое решение, видимо, возможно. :и в случае,. 

,_.rда речь ддет об акционерньІХ общесrвах закрьпого nma, акции кото
рого не .мo.ryr расnространяться: мещду ~ не являющим:ися yqacr

m общества. 

При разделе ме.щnу супруrами цеіmьІХ бумаr необходимо учи
~ :их сrо:имость. Как известно, сrоимость оrдельньІХ видов ценньІХ 

.fЬNar мшh.--ет колебаться в зависимости or зкономической коньюнюурьС 
вого рь:ш:r<а. Позто:му они мoryr иметь различную реат;ную сrои-

на моменr их приобретения: и на моменr решения: вопроса о разде-
имущества c:ynpyroв, чrо доJDКНо бьm учrено в щхщессе раздеЛа В . 

pa-rype бьша вь1сказана сnраведливая: :м:ьrсль о том, чrо ценньrе бума
- входящие в сосrав супружеского имущесrва, <<должНьr бьп:ь поделеньr . 
~~CJJ'· супрунш.и поровн:у не по их ноl\шнальной сrоимости, 1:1 по сrоимо

в сооrветсrвйи: с той биржевой коrировкой, которую они имеюr на 
енr рассмотрения спора в суде. Номинальная сrоимОсrь можеr бьm 

ІDложена в основу оценки лишь в случае, коrда те или ивьrе акции не ко

~ІРVJотся на фондовой бирже. То Же оrносиrся: и к rосударсrвеИНЬІМ цен-

бумагам разНЬІХ видов, а JакЖе вьmусков, серий и т.п., дающих раз-
u уровень доходности. Не мoryr бьm вьщелеНЬІ на долю одного cyn

tyra исключиrельно ценнь1е бумаrи низкой доходности, а на долю друrо
~- вьrсокоЙ>> [7, с. 35]. Если при разделе имущества, в сосrав которого 
JЬІОДjП ценньrе бумащ возникнут вопросЬ! оrносиrельно их сrоимости и 

Фrенциальной доходности, суд для вЬІНесения: решения должен . назна-
1апь зксnертизу. · 
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Г.А Светличная, канд. юрид. наук 

АКТЬІ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В СТАДИИ ПОДГОТОВКИ 
К СУДЕБНОМУРАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 
ДЕЛ ОСОБОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Правосудне :как правоприменительная деятельность харак
тернзуется специфJИЧеской процессуальной формой. Аншшз ст . . 1 
ІТІК Украиньz свн,щетельствует, что она присуща не только разбнра

тельству дела в су,щебном заседании, но и ШІЬІМ зтапам судебной де

ятельности. С учетюм зтого следует nризнать необосно:ванной точку 
зрения, в соответСJТВШІ с которой действие гражданской проце~су

альной формьr в су;доnроизводстве не расnространяется на nодготов

ку дела к судебномr:у разбирательству [11, с. 4-18]. Стадия подготов
ки дел особого nрсшзводства к судебному разбирательству является 
важной составной ·частью nравоnрименнтельного процесса, осущес

твляемого в устанювленной законом процессуальной форме, одним 
из nризнаков котоwой является строгая nравовая регламентация еnо

собов и форм nрощессуальноrо вьrражения: и закреплення: совершае

мьrх nроцессуаль.НІЬІХ действий. 

З.К. АбдуJJUІИНа подчеркивает, чrо цро:Цессуальньrе действия 
суда независимо шт нх характера и той стадии nроцесса, в которой 

они совершаются, содерЖЗ:т в себе властное волеиз'Ьявленне я вьrра

жаются в особой mроцессуальной форме в виде судебньrх постанов

лений [1, с. ~] . ЕЩ(е раньше В.К. Пучинскнй nршпел f.<. вьrводу о том, 
что, поскольку в единоличньrх действиях судьи nри 90вершении 
подготовиrельньоо: действий nроявляется властная воля государст
венного органа (с:wда), вьrполняющего функцию nравосудин, зт-а воля 

должна бьпь вьrртжена в особьrх процессуальньrх актах - судебньrх 

оnределеНЮІХ {9, а::. 88]. 
Согласно утвердившейся в процессуальной литературе точ

ке зрения: опредезления суда (судьи) - зто актЬІ применения норм 

процессуального · права, направленнь1е на возникновение процесса. 
его развитие и зашершение, закрепляющие властиьІЙ харакrер суж· 

дений и волеиз'Ьяrвленнй суда по тем или иньrм вопросам, возник.аІО· 

щим в ходе рассжотрения гражданеких дел, и не касающиеся ра.1ре· 

шения:спора по СD'ществу [8, с. 233; 16, с. 246]. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 232 ПІК вопросьх, связаннЬІе с 
дв:ижение:м дела в суде nервой инстанции, разnме ход:пайqгва и за

яв.rс:е:ния лиц, ·участвующих в деле, воnросЬІ об от.до;.Ь.-еІШИ рассмоТ
рения дела. приостановлешш ил:и: прекращении nроизводства по де

лу. оставлении зая:влени.ч без рассмотрения: разрешаются мотивиро
!W1НЬІМИ определениями. Как уrверЖдал М.А Гурв11,ч, действия сур;а 

в процессе разшrчньІ no содержанию: одни наnрапленьr на .организа

цию rг_роцесса, другие - на руководство ero ходом, третьи - на 

окончан:ие процесса, но, будучи различньІми по содержанию и зна

чеюtю, DCe они одинаковм ІЮ своей природе и являются дейсТвиями 

по nравосудню [6, с. 6]. Аналогичную позицию по вопросу правовой 
природьІ процессуальньrх действий суда (судьи), не связанньrх с раЗ
решением дела по сущесrву отстаивают и другие учеНЬІе [1, с. 5; 
З, с. ЗО]. · 

Следует, однако, отметить, 1fi'O в mrrepaтype бьши вьrсказа

ПЬІ и противополсжньrе суждения, согласно которьш не все оnреде

леНЮІ суда являются акr&.'-ІИ правосудия. а лишь те, которьІми за

вершаетсІІ урегулирование материально-праі!Ового спора без вьrне

сенил решения (об утверждении мирового соглашения сторон и пре- · 
кращешш производства по делу по указанному основанию, . о nре
кращении щюизводства по деJІУ ввиду отказа истца от ис.ка, :когда 

закон.чость таr<ого отказа саmщионирована судом) [18, с. 21, 22]. С 
зrим уrверждснием вряд ли можно согласитьсл. Во-первьrх, незави

симо от харакrера разрешаемоrо воnроса судебНЬІе определения 

представляют собой процессуальну-..о форму вь1ражения: властной 

судебной деятельности. Несмотря на вспомопітельньІЙ характер зтих 
-u:roв, злемент властиости в Вих сочетаеrся с признаком обязатель
вости для тех ·лиц, которьrм они адресованьІ, поскольку ими разре
шаются вопросьІ, от которьrх зависит результат деятельности суда по . 
отправлению правосудия:. Во-вторьrх, nравосудне - сложн:ое поня

тие, охватьmающее большой круг разнообразньrх действий и nроцес

суальньrх отношений. Ряд таких действий находит вь1ражение и за

Іреnление в таких процессуальньrх документах, как постановления 

суда в форме оnределешm. Позтому в процессуальной литературе 

СІІраведmmо отмечено, 'ПО бЬІло бьr nринципиально неnравильно це

JЮстное no задачам и единое по форме явление делить на действИJІ, 
tDtopьre должн:ьІ бьrть отнесеньr к nонятию правосудия:, и на дейст
В'ІЩ которьІе составляют иную, неnравесудвую судебную деятель
JЮст:а, [8, с. 234]. Необходимо, таким образом, разrраничивать вспо
ІІvrатеm.:ньrе правосудньrе акrь1 и заключ;кrельнь1е акrь1 правосудия:. 

В nроцессуальной литературе вЬІсказано мнение, согласно 
ІОrорому судебное решение следуеr рассматривать не только как акr 

81 



правосудия, но и юік процессуальПЬІЙ докуменr, явюrющийся внеш
ним вЬІражением акта правосудня [5, с. 35; 16, с. 246]. На наш 
взгляд, зто nоложение применимои по отношеюпо к судебньrм оn

ределениям, в том числе и nостановляемьrм nри nодготовке к судеб-
. ному разбирательству дел особого производства. -

На основе анализа действующего законодательства (ст. 323, 
325,326, 338 ГПК) можно сделать вьmод, чrо всnомогательньrе актьr 

. nравосудия в той же мере, чrо и заюпочи:тельнь~е, должньr отвечать 
требованням законности и обоснованности. ЗаконноСть состоит в со
ответствии содержания такого акта приметrеМЬІМ судом правовЬІМ 

нор:мам, а также в соблюдении порядка его вЬІНесения, установлен

ного законом. Обоснованность означает соответствие вьmодов суда 

по рассматриваемому воnросу обстоятельствам дела, фактическому 

и до:r<азательственному матерналу. 

В противном случае, согласно ст. 323 ПЖ отдельно от ре~ 

· meНWI суда определение может бьпь обжалована лицами, участ

вующими в деле, в течение десяти дней со следующего дня. после 

оrлашения:, если зто nрямо предусмотрено законом или ecJII{ оно 
DреІDJ:Тствует дальнейтему двнжению дела. Наnрим:ер, оnределенне 

or отказе в обесnече~ доказательств (ч. 2 ст. 39 ГПК). Возражения 
nротив :ИНЬІХ nостановлений, не явЛЯJОщихся самостоятеЛЬНЬІJІ! об-ь
екгом обжалования, могут бьп-ь вюnоченьr в кассационную жалобу 
(nредставление) на судебное решение. К ним, в частности, относятся 
оnределения об удовлетворении заявления об обесnечении доказа
тельств, в том числе о назначении зкспертизЬІ (ст. 39, 57 ГІЖ), о 
nродлении срока nодготовки дела к судебному разбирательству (ст. 

146 ГПК), об окончании nодготовки дела к судебному разбиJ>атель
ству (c;r. 147 ГТІК). На неОбходимость nравильного решения зтих 

воnросов бьшо обращено внИмание Пленумом Верховного Суда Ук
РаинЬІ в n. 8 nостановления N2 8 от 11 окгября 1985 r . "О nракгике 
рассмотрения судами УкраиньІ 'rражданских дел в і\ассационном nо
Рядке" [2, с. 418]. 

Содержание оnределения суда как ІІрОцессуального доку

Ме11Та должно отвечать требованням ст. 234 ГПК УкраиньІ. Действие 
)'ка.занной нормьr расnространяется только на те из них, которьхе вьх

носятся: в виде отдельного ІІрОцессуаль:Ного документа,.. 
В теории гражданского nроцессуального nрава сіруктуру 

судебного оnределения: nредставюrют состоящей из четьq>ех частей: 

ВJЮдной, оmісательной, мотивиревочной и резолютивной [3, с. 81; 4, 
с. 376-378; 10, с. 182; 17, с . 140]. Вводная: часть должна содержаТh 
о~язательньхе для: любого постановления сведения о времени и месте 
его вьmесения, указание фамилни и :инициалов судьи, nроизводя:ще-
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ro сооТветствующее процессуальное дейс:твие. В описательной части 
.ратко, но nолно и ясно излаrается: суть воnроса, мнения: и довоДЬІ 

заявителей, зашrrересовавньІХ лиц по зтому воnросу (ч. 4 ст. 234 
І1ІК). Лоrически'м ее продолжеюtем· я:вля:ется: мотивировочиая: часть, 

имеющая: особо важное значение, nосколь:ку в ней обосновьmаются: 

:вьшодьr судьи по разрешаемому вопросу, а зто служит гарантней ис- . 
тинности и сnраведливости nостановления:, гарантней законности · и 

обоснованности как конкретного акта, так и всей nроцессуальной 
деятельности по его вьшесению. В : мотивпровочной части обяза
тельна также ссьІJІКа на закон, котор~ nри зтом руководствовался 

суд (n. 5 ст. 234 ПІК). Как nравило, отсутствие обосноваиия: вЬІВо
дов суда nризнается существенньІМ nроцессуальцьІМ нарушением. 

СерьезньІМ педостатком я:вля:ется неnолиота мотивировки, ее nроти

воречивость н недостаточная: ясность, nосколь:ку зто затрудняет 

оценку любого судебного nостановления: с точки зрения: его закон
иости н обоснованности. На зто обратил в,ннмание Пленум Берхов

иого Суда УкраиньІ в n. 16 . nостановления: от 21 декабря 1990 г. 
"О nрактике nримененИя судами nроцессуального законодательства 
при рассметрении гражданеких д.;ел по nервой инстанции" [2, с. 408, 
409]. Закmочительная: (резоJЩ)ТИВная:) часть содержит вЬІВод суда по 
разрешаемому воnросу, срок н nорядок его обжалования (п. 6, 7 
cr. 234 ПІК). 

Каждая стадня процесса имеет спецнфнческне зада'Ш, в ка

ждой сТадии процесса распорядиrельНЬІе действия суда направлеіп.r 
ва достижение соответствующей цели, и зто отражается на содержа

нии н форме подrотовительНЬІХ оnределений. Содержание некОто

рЬІХ из них прямо nредусмотрено в законе. Так, в оnределении о су
дебном поручении должна бьrть кратко изложена суть рассматри
ваемого дела, уюізаньr обстоятельства, подлежащие вЬІJІсненшо, до

казательства, которьrе должен собрать суд; вьшолняющий порученне 
(ч. 2 ст. 33 ГПК). ~ определении о назначении з:ксnертизьr должен 
бьrrь обозначен круг вопросов, по которьzм нужньr вЬІВОдьІ зкспер
тов, необходимо также указание о том, кому поручается ее проведе~ 

:иие (ч. 2 ст. 57 ПЖ). По делам вьrзьmноrо nроизводства резолютив· 
вая часть оnределения: об обеспечении заявлеиия: должна содержать 

запрет вьщавшему до:кумент учреждению пронзводить по нему пла

тежн и вьщачи, а также вЬІВод о производстве публнкацни о вьІЗове 
держателя ценной бумаги в суд (ст. 278 ГПК). 

Изучение nравовой формЬr и содержаиия: nроцессуальньrх 
докуменrов, постановляе'мьrх в стадИИ подготовки дел особого nро

:uзводства к судебному разбирательству, nозволяет сделать вьmод, 

'ПО согласно существующей в процессуальной литературе классн-
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фикации они по субьективному nриЗнаку относятся к единоJШЧньІм, 
по форме - к оnределениям, вьшосимьІМ в виде _отдельного nроцес

суального документа, по содержанию и влиянию на развитие про-

цесса - к nодготов:иrсльвЬІм. · 
Последние, no мнению некотормх алторо:в, можм.о в зависи

мосТи от · функцион.ального назначения разделять на самоr.."Тояте.ль
нЬІе rpyniiЬI [3, с. ЗІ; 7, с. 8, 9; 12, с. 179; ІЗ, с. 267]. Судебньrе аrа'Ь!, 

nостановляемьrе в стадии nодготовки к судебиому разбnрательству 
дел особого nроизводства, с учетом зтого класснфицируются на оп

ределения: а) по воnросам движения дела (nодготовке дела к суд~5-
ному разбирательству, о назначении дела к рассмОтрению, о nродле
:нии сроков подготовки); б) по nривлечеmі:ю участников процесса _:_ 
органов государственного уnравл;еюш, заинтересова.чнЬІх JШЦ Б т.д.; 

в) по формнрованию доказательственного материала (об обеспсqе
нии доказательств, о назнач:ении зкспертизд о судебном поручении, 

об истребовзнии и nриобщеннн к делу nисьмеmrьІХ и вещественньrх 

доказательств, о :вьrзове свидетелей и др.); г) по обеспеч:ениrо заявле

ния (о заnрете учрежденшо, вьщавшему цеииую бумагу, nро:И..1ВО
дкrь по ней І<аІ<Ие-либо оnерацин). 

ПІК У:крЗиньr не nредусматривает вЬІНесение оnределения о 

подготовке деЛа к судебному разбирательству. Однако - необходи
мость в зтом очевидна. В данном случае судья должен руководстщ.>

ваться общей нормой- ст. 232 ПІК, согласно которой вопросЬІ, 
связанньrе с движеннем дела в суде первой инстанции, разрешаются 

мотивнрованньrм оnределеннем. Целесообразнее, на наш взгляд, бьr
ло бьr дополнить ПІК специальной нормой, nредусматривающей со

держание такого судебноrо акrа и устанавmmаюі:цей порядок его nо

становления. 

Пленум Верховного' Суда УкраиньІ в п. 2 nостановлення .N'~ 9 
от 21 декабря 1990 r. "О :Практике nрименения судами nроцессуаль
ного законодательства nри рассмотрения гражданеких дел по первой 
инстанции" попьпался ·частично решить зту nроблему, разьяснив, 

что nри постановлении оnределения о nринятии заявления и возбуж
дении дела судья, кроме ст. 5, 136 гnк, должен руководствоваться 
ст. 143 ГПК, если в нем указьrваются процессуальнЬІе действия, ко

торьrе необходимо сцвершить при подготовке дела к суде.бному раз
бирательству [2, с. 403] . Представля:ется целесообразнмм зто делать 
только в тех случаях, когда при nринЯтии заявления судья может 
точно установиrь характер заявленного чюбования, норму матери

ального nрава, nодлежащую nримеиеюnо, и с yqeroм зтоrо, решить 

воrірос об обьеме необходиМьІХ nодготовиrельньІХ действий. Безус
ловно, зто не всегда возможно, что и предопределя:ет необходимость 
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вьmесения: отдельного определения: о nодrотов:ке дела к судебно~ 
разбирательству. Кстащ вопросЬ! процессуального оформления: 
действий суда по nринятию заявления: и возбуждению гражданского 
дела ПІК сnециальной нормой также не peryJIJІPyeт. Позтому nра
вильная по существу рекомендация приведевного nостановления: 

І1ленума не исюпочает необходимости законодательного решения 
зтого вопроса.-

Необходимость правовой регламентацин вЬІНесения: оnреде
JІений о nринятии заявления: и возбужде:ния: rражданскоrо дела, о 
подготовке дела к судебному разбирательству обусловлена в первуіо 
очередь тем, что ими разрешаются зтапньrе воnросьr процесса, свя

занньrе с его движением. 

Признав дело особого производства достаточно nодготов
ленньrм, судья вьrносит в соотвеrсnщи со ст. 147 ПІК определение о 
назначении дела к рассмотреІШЮ с указанием в нем, :какие подrото

вшельньrе действия им произведеньr, и устанавливает время рас

смотреШUІ дела. ТакІ0'1: образом, :как бЬІ - ЛОДВОДИТЬСЯ ИТОГ проведен

НОЙ работьх в данной стадии процесса, делаетсJJ отчет о вьшолнении 
запланированнЬІХ подrотовительньrх действий. К сожалению судьи 
не всегда уделяют зтому вопросу должное внимание н либо вообще 
вс фиксируют, что имн сделано по подготовке данного дела к судеб
вому разбирательству, либо ограюrчиваются указанием о том, что по 
делу собраиьх необходимЬІе доказательства. В связи с зтим вЬІІІІ~
щоящие судьх при пересмотре дел вполне обоснованно обращают 
:виимание на недостатки их подготовки в суде nервой инстанции и в 
зтом чаще всего видат nрИЧИНЬІ необосноваЮІОСТИ и незаконности 

ВЬІНОСИМЬІХ решений. 

Согласно ст. 146 ПІК nодготовка дела к судебному разбира
тельству должна бьпь проведена не- более, чем в семидиевІіЬІй срок. 
В исюnочительньrх .случаях по сложньrм делам зтот срок может бьпь 
прод.11ен до двадцати дней со дня принятия заявления:, что должно 

оформляться мотивированиьхм оnределеІШеМ в соответствии со 
ст. 232 ГПК. На основании указаиной общей нормьr осуществляется 
тажже процессуа.іІЬное закрепление действий судьи по привлечению 

или доnуску заинтересоВаннЬІХ лиц к участию в процессе. 

Определения, которЬІМи разрешаются вопросьr по формиро
ваншо доказательственного материала, в оДНІО{ случаях постановля:

ются на основании специальньrх - норм, реrламентирующих их со

держание и регулирующих порядок вьrнесения, в дРугих - в соот

ветствиис общей нормой, т.е. ст. 232 ПІК Так, специальньrми нор
мами регулируются порядок вЬІНесения: и содержание определений о 
судебном порученин по собиранию доІ<fІ.Зательств (ст. 33 ГПК), обес-
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nечении до:казательсrв (ст. 36 ГПК), назначении зксnертизьІ (ст. 57 
ГПК), производсrве осмотра ва месrе (ст. 189 ГПК), обесnечении за
явления no делам вьІЗьmного производства (ст. 278 fТІК). 

Одним из наиболее неразработанньІХ воnросов в науке :гра

жданского процессуального права является инстлrут законной СИЛЬІ 

судебного оnределения. В первую очередь необходимо от:граничить 

его от законной СИJІЬІ судебного решения, показать своеобразне и 

пракrическое знач:еюіе. Для разрешевия ~ой проблеМЬІ, безусловно, 
следует исходиrь их общих nоложений рассматриваемого институт<1, 

в то же время учіm..rвая, чrо в большинстве случаев зти судебньІе ак
тм nостановляются по вопросам, имеющим подчинеиное значение 

по отношению к разрешению дела по существу. 

В процессуальной mrrepaтype неоднозначно решается во

nрос о том, все Ли судебнь1е определения встуnают в законную силу. 

По мнению одних учеНЬІХ, встуnают в законную силу по истечении, 

срока на обжалованне и опротестование только те из них, которЬІе 
оформленьr как самостоятельвьrй процессуальвьrй документ, а ос

тальньІе - в законную силу не вступают, но, как н акrь1 органов Го
сударственного управлевия, являются обяза'rельньщи для исштне
вия [4, с. 379]. Критерию.ш вступления или невступления определе
вия в законную силу служат в данном: случае форма, в которую оно 

облечено, и возможнОсть его обжалования. С учетом зтого встущuот, 
соответственно, в законную силу, опр~делени:я:, nостановлеННЬІе 

только в виде отдельного процессуального документа, и только те, 

что являются самостоятельньnr об:ьекто:м обжалования, с чем вряд 
ли ·можно согласиться:. По утвержденню других процессуалистов, за

конную силу приобрегаЮТ те оnределения суда· nервой инстанции, 

которЬІе, будучИ актами применения: норм материального и процес
суального права, предтшсьІВЗЮТ nорядок дейсrвнй и вьmолнение 

обязанностей суб:ьектами конкреrвьІХ отношений на основе приме
ненной нормь1 [~, с. 243]. Представляется:, что и в зтом случае без 
достатоЧНЬІХ оснований сужается жруr таRНХ определений. Не слу

чайно большинство учеНЬІХ, точка зрения которЬІХ nредставляется 
более убедиrельной, nолагают, что в законную силу вступают все 
судебнЬІе определения:, в том числе и постановля:емЬІе в стадии под

готовки, nоскольку каждое из них целенаправленно и влечет за со· 

бой соответствующие ІІрЩІовме последствия: [1, с. 14; 14, с. 253; 15, 
с. 191]. . . 
. Время: встуnлевия зтих судебньІХ посrановле!fИЙ в законную 

силу ГПК не устанавливает. В теории данщ,rй вопрос решается в за• 
висиМ:ост от предусмотренноrо законом nорядка обжалования ука· 
занньІХ судебньІХ актов. Одни вступают в законную силу с момента 
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их вьшесения, друrие - по истечении сро:ка на обжалованне или_в 

с.1JУЧае обжалования (опротестования), если они не отменень:r, после 
проверки судом :кассационной инстанции [15, с. 191]. 

Исходя из з'roro, с момента вьmесения: встуnают в законную 
силу определения по подготовке дел особого nроизводства, не яв

ляющиеся самостоятельньrм об-ьектом обжаловав:ия. Вторую группу, 

соответственно, составтnот те из них, которьrе являются самостоя

тельНЬІМ об-ье:rсrом обжалования, и вСІупают в законную силу по ис

течеюm сро:ка на обжалование, если они не бьІЛИ обжалованьr и на 
ІПL"'< не внесено представление. 

Неоднознач.н:о решается в процессуальной науке и судебной 

пракrике вопрос о nравовьrх последствиях вСІупйения оnределений в 

законную силу. Из всего многообразия суждений по уЮlЗанной про

блеме можно вьщелкrь два основньrх положеmuі, на которьrе обра
щают вниманИе ученьtе : а) вступление определений в законную сил:у 
uе-чет, в основном, те же nравовь1е nоследствия, что и вступление :в 

-законную силу судебньrх решений; б) по своему об-ьему И С()держа- . 
юпо зти последствия зависят. от вида определения, вьmоЛняемой им 
фующиональной pom1 в процессе. -

Aнamn действующеrо законодательства и вь1сказанньrх в 

Процессуальной литературе мнений [1, с. 14; 3, с. 111, 112; 19, с. 295] 
позволяет сделать вьmод, чrо: а) вступившие в законную СИ..'JУ оnре

де.:Іения ПО ПОДГОТОВКе де.:І особого протводства К судебном)' разбн
рательству не обладают свойствами исюпочительности, преюдици

альности и неопровержимости; б) законная ОИ..'Іа их вьrражается 

1'0ЛЬКО В обязатеЛЬНОСТИ И ИСПОЩПІМОСТИ. 
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И.В.Удальцова, канд. юрид. наук 

ПРЕДМЕТ ДОКАЗЬІВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ПО ДЕЛАМ О ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАНИНА 

ОТРАНИЧЕННОДЕЕСПОСОБНЬ~ 

И ВЕДЕЕСПОСОБНУМ 

При подготовке к судебному разбирательству дел о призна

нии граждаmmа ограниченно дееспособньrм или недееспособньrм 
большое значение имеет определение предмета доказьmання, а также 
круrа доказательств, необходимьІХ для рассмотрения дела. 

Сложность Струюурьr npeдмtmi доказьmания по зтим делам 
заюnочается в том, чю нормь1, реrулирующие основания признания 

гражданина оrраниченно дееспособньrм или недееспособньrм, явля
ются нормамн с относительно оnределенной nшотезой, т.е. с нсза

верІПеННЬІМ регламентом [7, с. 59-61]. 
Так, согласно ст. 15 Г:К У,:краиньІ гращцанин, которьm·вслед

ств:и:е злоупотребления · спиртньІМИ паnнткамн или наркотическими 
. среДствами ставит себя и свою семью в тяжелое материальное поло- · 
же:ние, может бьпь оrріUІИЧен судом в дееспособности. Зто означает, 

ч:то в предмет доказьrвания, входят: а) фаю: злоупотреблеmur спирт
:аь:rми напитками или наркотическими средствами; б) фаю: тяжелоrо 

материального' положения зтого mща и его семьи как следствие зло
Уnотребления спиртньrми папнткамн или иаркотич'есктm средства~ 
ми .. 

КаждьІЙ из зтих фактов в отдельности не дает основания для 

оrравичения дееспособности лица. Если, например, rражданиН ста

ж:и.т себя и свою семью в тяжелое материальное положение не в ре

зультате указанньІХ в законе действий, а по иньш причинам, то при

з:аать его оrраниченно дееспособньІМ нельзя. ОТсутствуют основа· 
JНИя ддя признания гражданина оrранич~нно дееспособньІМ и в тех 
случаях, когда злоупотребленИе спиртньІМи напитками или наркоти
че_скими средствами не отражается на ero материальном nоложении: 
::и: материальном положении его ссмьи. 
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Закон не рас:крьJВает содержания nонятий "злоуnотребление 

сnиртньп,пr наmrr:каJІ.ІИ или наркотическими средствами" и "тяжелое 

матери::шьное nоложение". По нашему мнению, злоуnотреблением 
с:пиртньrми паnнткамн или наркотическими средствами, дающ.Им ос
нование для ограничения деесnособности :Гражданина, можно счи

тать такое чрезмерное шrn систематическое их уnотребление, кото

рос находиrся в nротиворечии с интересами его самого и его семьи, _ 
:влечет непосильньrе расходьr на их приобретение, вЬІЗьmает матери
альньrе затруднения, что ставш гражданина и его семью в тяжелое 

nоложение. 

ТяжелОе материальное положение может бьrгь и следствнем 
уклоиения лица от вьmолнения маrериальньrх обязанностей nеред 
семьей, затрат семьи на его nощюе или частичное содержание. Ре- . , 
шая воnрос о том, приводит ли злоуnотребление гражданином 

сnиртньТhш натиками или наркотическими средствами к тяжеламу 

материальному nоложеншо, судьr нередко сравнивают доходьr зая

вигеля и ответчика. Полагаем, что сам фаю на..:lИЧИЯ у членов семьи 

самостоятельного источника доходов, даже если их размер npeвьr

mae-r доходьr самого лица, не имеет в данном случае правового зна
чения. ЕсJш суд установит, что лицо отчуждает имущество, расходу-

ет З<tрабоrную плату на nриобретение сnиртньІХ наnшков или нар
mшческих средств и в связи с зтим находится на содержании заяви

tе.1Я, V:H ДОЛЖеН огранич:ить ЗТО ЛИЦО В дееСПОСОбНОСТИ f5 , С. 47, 48). 
По делам о nризнании: гражданина недеесnособньІМ предмет 

доказьmатш определяется ст. ' 16 ГК Укранньr. Анализ зтой нормьr 
nоказьmает, что в nредмет доказьmания входя:r следующие фактЬІ: 

1) наличие психического заболевания или слабо~mя; 2) неспособ
ІЮСТь гражда.юmа пониМать значение своих дей~ий: или руково
.ІОП'Ь ими. Причем зти фактЬr также составляют органичное единство 

• только при наличии их в совокупности можно признать граждаШІ-
J.а иедееспособньІМ. · . 

Таким образом, злоупотребление сnиртньrми напитками или 

~котическ:ими средствами, а таr:же тяжелое материальное nоложе

ВНе являются оце:іючньrми понятиями. Вьmод суда о наличии или 
сrrс:утствии оснований: дnя признания гражданина ограниченно дее

~обньІМ Или недееспособньІМ суд делает в каждом случае ИНдИ
fіщуально с учетом коНІ<ретньrх обстоятельств дела, :круr которьrх . 
1110лжен: бьuь определен в стадни его подготовки. ФактЬІ, входящие в 
~\!:ет доказьmа.шщ должньr подrверждаться соответствующими 

tсазательства.\Uі, которьrе необходимо собрать в стадии подготовки 

к судебному разбирательству. 

Оnределяя :круr доказательств, необходимьІХ для установле-
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шrя: зтих фактов, суд должен руководствоваться: правилами об оnю

симости доказательств и доІІ)lстимости с'редств доказь:wания: (сТ. 28, 
29 ГПК УкраиньІ). Следует отметить, чrо воnрос об относимосТи до
:казательств и доnустимости средств до:казьmания: решается: в особом 

nроизводстве так же, как и в друrих двух видах судопроизводст:ва 

[10, с. 136-157). 
Так, факгьr злоуnо_,!Реблешrя: ІJ>аждаюm:ом спирrнЬІми на

:пиrками или наркотичесІ<ІІЮІ средствами моrут nодrверждаться: ак

тами органов митщии, сnравками меДІЩВНсЮІХ вьпрез:вителей, нар

кологических дисnансеро:в, ко.ІПІJІМИ nри:казо:в об увольнеюm за nо
явление на работе в нетрез:вом состоянви или :в состоянии наркоти
ческого либо токснческоrо оnья:нения н т.n. Факr уЮІонения тп.(а от 
вьиіолнеНЮІ матернальНЬІХ обязанностей nеред семьей, затратьr се
:мьи на nолное или частичное содержание лица, злоуnотребляющего 
сnиртньІМИ на:пиrками или наркотичесl<ими средствами, которьrе 

nрИводят к тяжелому материальному nоложенню зтоrо лица и ero 
семьи, также должен nодт:верждаться: доказательствами, круr кото

РЬІХ опреде.nя:ется nри nодготовке дела ксудебному разбирательству. 
Неиадл.ежащая nодготовка дела к судебному разбирательст

ву в части обесnечения дсща необходИМЬІМ доказательственньrм ма

териалам является nрнчиной nостановления неза:конньІХ и необосно
:ванвьІХ решений. Так, Фрунзенс:кий: районньrй суд r. Харькова nри
знал Б. оrраниченио деесnособнмм, однако фактьr злоуnотребления: 
им сnи:ртш.rми наnитками и то, что его семья в связи с зтим находит

ся в тяжелом материальном nоложении, матервалами дела не бьти 

nодrверщцеRЬІ. В деле нмеюrся:: характеристика с места работьr, в 
которой В. характернзуется nоложительно, хотя н отмечен один слу

чай нахождешrя: на работе в состоя:mm оnья:нения; сnравка информа

ди01шоrо u:e:mpa УВД о том, что В. по учетам центра не проходит; 
сnравка медвьпрезвиrе.nя: о том, что за nериод 1993 - 1995 rr. 
В. в медвьпрез:витель не доставлял:ся. Суд не доnросил свиде
телей по месту раQ<>тм и жительства, не вШСJlИЛ, nримешш:ись 

ли :к нему м:ер:ьr обществеююrо и административного воздействпя 

[1, N!! 2- 1468/95]. 
По делам о nризнании rраждаюша недеесnособНЬІМ доказа

тельствами no делу могут бьrr:ь -mобьіе даннь:Іе, nодrвер.щдаюЩ1Іе 
(или оnро:вергающие) факт nсихич:еской болезни или слабоумnя 
rражданина. Ими моrут бьrть медИцинские сnравки о состоянии: здо
ровья:, вьmнски из историд болезни различвьІХ лечебньІх учрежде
ний, в котор:ьІХ лицо находилось на излечении nли со стояло ( состо
ш) на сnециальном учете, а также до:кументьr, .составлениьrе работ

никами миЛІЩИІІ, nредставителями общеетвенпоСТУ ~ и друrие мате-
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риальr, nодrверждающие, чrо у гражданина имеются отююнения от 

обьІЧНЬІХ норм nоведения и соверпrаемьrе им поступки несвойствен
ньr психически здоровому человеку. Факт неспособносrи граждани

на · понимать значение своих действий или руково,щпь ими может 

бьпь · установлен только на основании заюпочення судебно

психиатрической зкспертизьr и не может бьrrь подтвержден иньrми 

средствами доказьmаиня (ст. 260 ГПК). 
Базначение и проведение зкспертизь1 - одно из важнейших 

-.процессуальИЬІХ действий, которое должно бьrrь проведено в ходе 

nодготовки к судебноіrу разбирательству дел о признаннн гj>ажда~ 
нина недеесnособньІМ. Согласно ст. 258 ГПК У:крашп.r судья назна
чает судебно-психиатрическую зкспертизу при наличии достаточ-

ВЬІХ ЩИНЬІХ о психической болезни или слабоумuи гражданина. 
Достаточность даиИЬІХ в каждом отдельном случае судья определЯет, • 
исхода из конкретньІХ обстоятельств дела. 

В литературе правильно отмечается, что недопустимо на

значать такую зкспертизу только на основании заЯвлення о возбуж

дении дела без достаточно обосноваиИЬІХ предложений и данньІХ о 
валичии у гражданина душевной болезни [4, с. 136]. Как правило, В · 
:качестве даниЬІх, свидетельствующих о дуmевной болезни, вьrсту

рают справки психиатрических больииц о нахождении тща на ста

омарном лечении. Использовать их в качестве основання для на

'звачення зксперТизьr следует с определенной стеленью осторожно
сrи. 

К примеру, по делу И. о признаннн недеесnособНЬІМ ее мужа · 

r. суд располагал отВетом nсихиатрической больНИЦЬІ, даиНЬІМ на 
письмо заявительнидЬІ, о том, что Г. лечится на стационаре по noвo

lJ.Y психячеекого расстройства. Наряду с зтим из материалов дела 
tswлo видно, что заявительница не проживаеr с Г. в течение ряда лет, 
состоянии его здоровья не ос~домлена, а признання Г. недеесnо-

іІабньІМ добивалась для расторжения брака в упрощенном nорядке . 
.• инвалид воЙНЬІ, имевший раненне в голову и недавно вьmисав

ІІІВЙся из больницьr в хороше:М: состоянии nосле поддерживающего 
~ лечения, бьш по определению суда nодвергнУт судебно
~трической зкспертизе. Зксnертиза усrаиовила, что он · пони
»аеr значение своих дейсrвий и может руководить ями [2, .N'!! 2- · 
.938/82]. Данное дело инrересио в том отношении, чrо не И:с:ключа
JОтся случаи направлення граждан на психнатрическую , зксперт:Изу 

:;J5ез наличия достатоЧИЬІХ к тому оснований. 
В целях избежання подобнЬІХ случаев и нежелательИЬІХ для 

.~[)ЬІ,Цан ПОСЛеДСТВИЙ ОТ прохождення З:КСПерТИЗЬІ, ПОЛаrаем, Ч:ТО СО
;1WІ'СJ)QІ<ание ст. 258 П1К У:краиньr необходимо дополнить, предус:мот-
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рев nоложеFше о том, суд при назначении :жсnертизьr должен. юrет.ь 

данньrе о наличин и стеnени nсихического заболевания, а также о 
том, .насколько гражданин nонимает ~наче!fИе своих действий я мо

жет руководить ими. Из смьrсла ст. 258 ГПК такая обязанность суда 
не ус:матривается, хотя она становиТ6я очевидной (пример зто:му -
приведенньІЙ случай) . 

Заключение зксnертизьі является единственньІМ цоnусrи

МЬІМ доказательством по делам о признании гражданина недеесnо

собнЬJМ. Зксnертиза назначается судом в установленном законом 
порЯдке. При наличии достаточньІХ данньІХ для ее назначения об 
зтом: вьmосится определение, которое и являетСя основанием д.;'1Я 
проведения зкспертизьх. Перед зксперта.11m доЛЖНЬІ бьrrь поставлевьr 
следующие вопросьr: каким душевньхм заболеванием страдает граж
даJІІ{Н; может ли он отдавать отчет в своих действиях и руководить 

ими. Кроме того, как представляется, перед зксnертами должен бьrrь 
nоставлен вопрос о том, может ли гражданин, в оruошении которого 

решается вопрос о признании его недееспособньх:м, по состояншо 
своего здоровья присутствовать при рассмотрениидела в суде. 

При назначении судебно-псих.чатрической зксnертизь1 не 

всеrда четко и правильно формулнруются вопросЬІ зксперту . Встре

чаются случаи назначения зкспертизЬІ '~на nредмет душевного забо
левания" или "оnределения психическоrо состояния лица", нередко в 
определеннях судов отсутствует вопрос о том, лонимает ли mщо, 

страдающее nснхнческим заболеванием или слабоумнем, значеІше 

свовх действий н может ли руководить mm, хотя зто mreeт решаю
щее значение для признания гражданина недеесnособньrм [3, с. 18]. 
НеJ{оторьхе учеНЬІе считают, что перед зксnертами обязательно 

доJJЖНЬІ бьпь поставленьІ вопрос о в:меняемости лица, о том, нужда
етсJJ ли зто лицо в лечеиии в сnедиальном учреждении [8, с. 75]. 

Подобную .rфакrику в формулировке воnросов зксnерту 

не.uьзя признать правильной, nоскольку нечетІ<аЯ щ nостановка за

трудняет nроведение зкспертизь1 и лишает ее доказательственного 

значения. 

Что касается уrверждений о необходимости постановm во

проса о вменяемостн, то с ними также согласиться нельзя, ибо реше

ние вопроса о направленин лица, страдающего nсихическим заболе

ваJ{Ие:м или слабоумием, на лечение не входит в компетенцию суда, 

поскольку носит не правовой, а медицинский ч.рактер и, следова

теJІЬно, разрешается в ином порядке. РеШать зтот вопрос по анало
ГИИ с уголовньхм процессом неправомерно. Представляется правиль

ньrм мнение авторов, полаrающих, что вменяемость - понятие уrо

ло:вно-правовое, которое обозначает психическое состояние rражда-
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JDIНa в момеm совершения им общественко опасноrо деяния и мо
'J1!.1Л о:nределятьс.я: только в связи с рассмотреннем уrоловиьІХ дел 

{9, с. 21]. 
При подготовке дела к судебному разбирательству судьк 

должен учесть, что, в отличие от невменяемости, прІІЗнаиие :rражда

вина недееспособНЬІМ определяется не на моменr совершения кон
кретного действщ в прошлом. Кроме тоrо, необходимо учиrьmать 

различия в медицинском крнтерни: если признание 11едееспособньхм 
допускается пр11 л'}>ОШІЧеском, стойком ПСJІХИЧеском заболеваюш 
ІІJІИ слабоумии, ro невменяемьrм лицо может бьrrь признано и в слу
чае времешюго расстройства душевной деятельноСТJІ нли ИІІоrо бо
nезнешюrо состояния. 

Л. Жкrкевич и Ю. Лутченко вьrсказали мнеІІИе, чrо при рас

смотрении дел о признании гражданина о:rраниченно дееспособньхм 
тоже может везникнуть необходимость в nроведении судебно
психиатрической зкспертизьr. При зтом, если зксперт даст заключе

ние о душевной болезни или слабоумни лица, судья: должен раЗьяс
вить заявителю ero право на изменение предмета требования и вьr
вести решение о признании гражданина недееспособНЬІМ [5, с. 47]. 

Зто мнение, считаем, нельзя признать обоснованньrм, по
ск.ольку закон допускает возможность изменения или основания, или 

Предмета иска. Одновременное же изменение зтих двух злементов 
:всха недопустимо (ст. 103 ПІК). В прИведенном случае изменение 
предмета требования (требования о признании гражданина недее
сnособНЬІМ вместо признания ero ограниченна деесn:особНЬІМ) всеrда 
СІUІЗаНо с изменением и основания требования. 

В процессуальной литературе вьrсказано МJІение о недопус
твмости, использования свидетельских показаний по дела.)d о при- · 
званни лица недееспособньrм. Данное мнение обосновьmается тем, 

чrо факт пснхическоrо заболевания лица и ero несn:особность вслед
сrвие зтоrо понимать значение своих действий и руководить имн 

должньr подтверждаться только заключе!Шем судебно

психнатрической з:кспертизЬІ [7, с. 63]. 
Представляется, что зти вьmодьr не соответствуют закоНу, 

ІІбо в нем отсутсТВуют ограничения в использовании какоrо-либо 
средства доказьmающ в том числе и свидетельсЮІХ показаний. Обл

загельное использование заключения судебно-псюmатрической зкс

ІІертизЬІ по делам о признании гражданина недееспособньrм не ис

алючает возможности исnользования . НИЬІХ средств доказьrвания. 
М.К Треупrников отмечает, что правило допустимости доказа
тельств означает, чrо без средства доказьmания, rфеДІІНсанноrо за
жонам, по делу обойтись нельзя, ero нельзя замешm. другим доказа-
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тел:ьством, но при зтом для nодтверждения: факrа ИJІИ его оnрове 

жеНЮІ можно исnользовать дополнительно и другие средства дока 

зЬІВания, если зтоrо требует конкретнь~е обстоятельства де 
[11 , с . 63]. 
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В.В. Баранкова, канд. юрид. u 

ДОКАЗУВАННЯ В НОТАРІАJІЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Оскільки нотаріальна діяльність nередбачає досиrь значи 

коло юридичних дій, які вчиняюrься в рамках нотаріального nрова
дження з nриводу розгляду конкретної нотаріальної справи, вона н 
зводиn.ся до простої процедури nроставлення Печат:ки й :nідnису но 
таріуса. 

При вчиненні будь-якої дії нотаріус приймає .юридично зна 

чуще рішення (що втітоється у формі свідоцтва або. посвідчувально 
го наnису), яке вnливає на nравовий статус ~сованих осіб 
Постановлення: такого рішення можливо лише внаслідок розгляду · 
вирішення юридичної справи, тобто застосування норм права д 

жонкретноrо ВШІадку - nравової ситуації. Тому можна сказащ що 

межах нотаріального nровадження здійснюється застосування пра 
вових норм шляхом реалізації ноТаріатом юрисдикційних nовнова 
жень у безсnірщvс справах. 

Прийнятпо нотаріусом рішеННя передує встановЛення ко 
фахгів, передбачених у даному виnадку нормою, що nідлягає засто 
суванНю. 
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Для встановлення наявності або відсугиості певних юриди

ЧНИХ фактів, з 1!КИМИ пов' язана мож.тrивість застосування ~ідnовідв:ої 
норми, нотаріусу необхідно одержати докази, дослідити й оцінити їх. 
Від тоrо, наскільки правильним буде підхід до .доказів і процесу до
:казуваиня:, залежить законність та обгрунтованість пра:возастосовчо

rо ак-та нотаріуса. 
У цивільній процесуальній науці доспгь спірним є rnrraння: 

щодо визначення noюrrrя nроцесуального доказування, але в основ

ному всі твердження звоДJІТься до двох точок зору, які дають різну 
уяву про..обсяr, елементи судового доказу:ваюm та його суб'єкти. 

· За думкою О.Ф. КлейнМана, доказування в цивільному nро
цесі складає nроцесуальна діяльністБ сторін, яка грушується на су
куnності відnовідних nроцесуальних nрав і полягає в тверджеНШІХ 
про фактичні обставнии справи, наданні доказів, сnростуванні дока

зів суперника, заяві клоnотань про витребування доказів, участі у 
дослідженні доказів, nояснень з nриводу досліджених доказів. Тому 
в noюrrrя судового доказування не слід включати дослідження, пе

ре~ір.к_-у та оціш<у доказів судом [4, с. 47]. Суб'єкrами доказування в 
такому розумінні є тільки сторони, чий спір про nраво вирішуєrься 
судом. 

Інший підхід до nроблеми обгрунтували К.С. Юдельсон та 
М.К. Треушников. ВіН зводиться до того, що судове доказування 

сюrnдаєrься з процесуальних дій по твердженню про факТи, вказівці · 
на докази, їх наданmо, збираншо, дослідженню та оцінці. 
Суб'єкrами такої діяльності є суд та особи, які беруть участь у сnра
ві [11, с. 33, 34; 9, с. 23, 24]. 

За сnраведливим тверджеНЮІМ В.Б. Комарова поділ єдиного 

процесу nізнання обставин справи в цілому на доказування фактів, з 

одного боку, і nізнання- з другого виднться недостатньо обгрунто

ваним теоретично й невиправданим інтересами nрактикИ [6, с. 4]. 
З огляду на вищевИЮІадене можна визначити доказування в 

нотаріальному процесі як nроцесуальну діяльність суб'єктів нотарі

ального проваджеНЮІ, спрямовану на встановлення юридичних фак

тів, необхідних для посТановлення законного та обгрунтованого но
таріального акта. 

Еле:менrами доказування в цивільному процесуальному nра

ві називають надання (витребування), дослідження та оцінку доказів. 
У нотаріальному процесі ці елементи також характерні ДJIJI доказу
вання: з урахуванням nевної сnецифіки. 

Бідnовідно до .ст. 42 Закону України "Про нотаріат" (~ -
Закон) надання: доказів здійснюєrься зацікавленими у вчиненні нота
ріальної дії особами і тільки у виключних виnадках (ст. 46 Закону) 
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нотаріус має такі докази витребувати. 

Що ж стосується дослідження та оцінки доказів, то ця діяль

ність здійстоється тільm нотаріусом. При цьому внаслідок того, що 

нотарі~ні норми не передбачають широкоГо кола засобів доказу
вання та спеціального порядку їх дослідження, останнє необхідно 

. · розглядати разом з оцінкою як єдиний елемент доказування: в нотарі
альному процесі, що обумовшоє необхідність визначення предмету 

доказування й урахування таких ознак доказів, як належність, допус
тимість, достатність та достовірніСть . 

Але перш ніж характеризувати основні елементи доказуван

ня: в нотаріальному_ процесі, слід з' ясувати визначеНЮІ доказів у но

таріальному проце~,;і, оскільm нотаріальне законодавство, на жа.;ІЬ, 

питання про докази та доказування пра:Rї'И'ІНО не perymoє. Це не 

означає, однак, що цих категорій зовсім немає в нотаріальному про
цесі. В Інструкції про порядок учинення нотаріальних дій нотаріуса
мИ України від 18 червня: 1994 р. (далі ·- Інструкція) неодноразово 
зустрічається вживання терміна "докази". 

Якщо ми звернемося до визначення доказів у нормах права, 

то вня:вимо певну закономірність. Конструкції усіх статей права, які 
визначають поняття доказу, однакові: в одній частині дається визна

чення їх як фактичних даних, на nідставі яких у встановленому зако
ном порядку суд (або відповідний правозастосовчий орган) встанов

mоє ная:вність чи відсутність nевн:их обставин, що мають значення 
для справи; в наступній частині цих же статей говориться, що зазна
чені ~ встановшоються nевНИМІИ засобами, перелік яких містять 
законодавчі акrи. 

Ідеї про судові докази як єдність фактичних даних, що за

кріплені у передбаченій законом nроцесу~ній - формі, висловлені у 
низці робіт [10, с. 11; 2, с. З ; З, с. 5; 1, с. 58]. І в нотаріальному про
цесі докази- це єдине поняття, в_ якому фактичні дані й засоби до

казування: взаємоnов'язані як змkт і nроцесуальна форма. 

Наведемо основні ознаІGІ ногаріальних доказів: 
- фактичні дані, тобто відомості про факти; 

- відомості не npo будь-яЮ факти, а тільки про ті, які nідтІ-
гають вСЦіНовленню у конкретній нотаріальній справі. Саме ця озна

ка доказів і характеризує їх належність; 

- нотаріальНИЙ процесуальНИЙ закон nередбачає, щоб обста

вини по справі встановлювалися не довільним шляхом, а сам:е тими 

засобами і в тому порядку доказування, які зазначені в самому законі 
(сТ. 42, 46 Закону). -

Оrже, доказами в нотаріальному процесі будуть фаь."ТИЧ}{і 
дані, яким притаманні всі перелічені ознаІGІ. 
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Аналіз нотаріального законодавства дсрволяє вирізнити таЮ 
засоби доказування: nисьмові докази, які використовуються практи

чно у всіх нотаріальних сnравах; висновки ексnертів; показалня 
свідків. 

Необхідніст.r надання: nисьмових доказів для вчинення но

таріальної дії закріnлено в Інструкції (п. 46, 49, 113, 114 та ін.) . Це 
практично єдиний засіб до:ка.1ування:, який застосовуєrься nри вчи

венні нотаріальних дій. 
Використання інших засобів доказування становить вJmяток 

і здійсиюєrься у випадках, передбачених законом. Так, відповідно до 

•· 2 ст. 51 Закону документ, сnравжність якого викликає сумнів у но
таріуса, може бути ним затримано і наnравлецо на еRспе~у. Але з 

аналізу наведеної статrі вштиває . суттєва обставина, що внсновоR • 
експерта підтверджує тільки справжність nевного документа - пи-
~овоrо доказу, а не існування: юридичного факту. 

Не мешn специфічним є й використання показань свідків. 

Нотаріальне законодавство nередбачає два :ви;цн нотаріальних дій, 
-арІІ вчиненні яких можлива участь свідків, - зас,відчення ІПJЩ)бного 
-ртракту (ч. З п. 72 ІнструІ<Ціі) і вчинення: морсьRИХ протестів 
ст. 95 Закону) . При цьому тільm другий випадок можна розглядати 

прик.'Іад використання ос _бливого засобу доRЗЗування - щжа
)аиь свідх<і:в, які б містили певну ·інформацію у справї. У ВипадІ<У ж 
'tІІсвідчення шлюбного контракту свідки не дають поRЗЗань, не пере

~ НО'Іаріусу жодної інформації, необхідної для нотаріального 
~І!адження, а практично відіграють роль своєрідних пон.іІТих. 

Надання нотаріусу заінтересованою особою всіх цеобхідних 

р вчинення нотаріальної дії документів - найважливіша умова 
~ильного розгляду нотаріальної справи. ОсЮльm нотаріус поста
:.ОВЛЮє НО'Іаріал:ьннй акт на підставі закону, заінтересовані особи 
~исто або за вRаЗівкою нотаріуса мають надати всі необхідні до-
!Jази. - . 

Якщо нотаріус встановить, що· особою не подані всі потрібні 
~енти і є необхідність у досл:Щженні додаТRових відомостей, він 

тільки приймає рішення про відкладення вчинення нотаріальної 
але й зобов'язаний надати особі необхідні роз'яснення, а у виня

~~ІОв.их вІШадках і витребувати такі доRJМенти, тобто допомогти за

~ІІТере<;ов;аним: особам у реалізації іх прав та закошmх інтересів. Ви-
~ІСб'vваLННя доказів має місце у випадку,_ коли самому заявникові до

складно (або просто неможливо) отримати певні доRJМенти. 

Дослідження й оцінка доказів здійснюється нотаріусом 
підставі визначення предмета доказуванюr, якому в нотаріально~ 
nроцесі також притаманна nев:на специфіка щодо цивільного 
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процесу. . 
У межах судочинства в цивільних справах предмет доказу

вання- процесуальна :категорія, що окресmоє коло факrів матері
ально-правового значення, які підl:rяrають всrановлеюnо для вирі

шення: цивільної справи по суті. На коло цих фактів вказує норма 

матеріального права, яка підлягає застосуваюnо [6, с, 8, 9; 9, с. 35, 
36; 5, с. 33; 8, с. 6, 7; 7, с. 39]. 

При вчиненні нотаріальних дій у більшості випадІсів засто

совуються також матеріальні норми права: при посвідченні угод -
ст. 48-58 Цивільного кодексу; при посвідченні довіреностей -
ст. 64-67 цивільного кодексу тощо. При цьому слід встановити фак
ти, передбачені цими нормами. Але стосовно деяких нотаріальних 

дій такий зв'язок із матеріальним правом nростежити не nросто (на

приклад, nри посвідченні справжності rtерекладу документів; по

свідченні · фактів, що громадянин є живим або перебуває в певному 
місці, тощо). 

Тому предметом доказУвання: в нотаріальному процесі є су
купність юридичних фактів, встановлення і перевірка JІКИХ необхідні 
для вчинення конкретної нотаріальної дії. Коло цих фактів окреслює 
як матеріальне, так і нотаріальне процесуальне законодавство. 

Особливість предмета доказування в нотаріальному процесі 
полягає в тому, що відповідні пункти Інструкції, які реrуmоють про
цесуальний порядок учинення тієї чи іншої нотаріальної дії, завжди 

містять як перелік фаюі.в, які підлягають всrановленнЮ та перевірці 
но'І'аріусом, так і вказівку на засоби їх доказування. Це є заrал:ьним 
правилом нотаріального законодавства. 

Виняток складають нотаріальні дії, при здійсненні яких но
таріус має посвідчувати факти, в існуванні яких можна переконатися 
особисто внаслідок того; що вони відбуваються тепер, а не в мину
лому (поза межами нотаріального провадження). У таких вшrадках 
виключається необхідність дослідження доказів. Прикладами мо
жуть бути ст. 80, 81 Закону. 

Практично за загальновизнаною термінологією процесуаліс

тів 1ут мають місце факти, що не потребують доказування. Такі фак
ти можуть бути передбачені й для: іmпих нотаріальних дій спеціаль
ними нормами; які реrуmоють порядок їх виконання (наnриклад, ч. 8 
n . .114 Інструкціі). 

З огляду на nредмет доказування нотаріус вирішує питання 
щодо належності, допустимості, достатності й достовірності доказів. 

Належність доказів - це правило, яке rруцтуєrься на тaFj:if 
ознаці доказів, як їх здатність підтверджувати певні факти, необх.ідІrі 
для справдження нотаріальної дії.- При цьому нотаріус виходить, як 
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уже зазначалося, з предмета доказування та доказів, визначених За

коном у даній нотаріальній справі. 
Допустимість засобів доказування ·- це відповідність їх 

процесуальної форми вимогам Закону: Пракrично доТримання цього 
правила В ноrаріальному процесі ЗВОДШЬСЯ ДО настуmюrо: 

По-перше, н~ можна підтверджувати факrи, які мають зна
чення для можливості здійснення нотаріальної дії, жодними іншими 
засобами доказувашщ окрім передбачених законом. 

- По-друге, для кожного конкретного факrу За.І<.он встановmоє 
відповідні засоби доказування. Заінтересована особа має подати 

один з перелічених Законом документ - доказ, який є в її в розпоря
дженні'на підтвердження цього факrу (шіприклад, п. 49 Інструкціі). 

По-третє, до документів, ЩО подаються для виконання нота-
ральних дій, встановшоються певні вимоги, що забезnечують закон
,J.Іісrь та обгрунтованість нотаріальних дій. 

Відповідно до ст. 47 Закону · нотаріуси не nриймають для 

-.чинс~НЕ[Я нотаріальних дій документи, що мають підчистки або до
закреслені слова або інші ~езастережені виправлення:, доку

текст яких неможливо прочитати внаслідок nошкоджеНЕ[Я, а 

[.~В.ІОЖ документи, наnисані олівцем. 
Доnиски, закреслені слова чи інші виправлення, які є в дo

-~ "J;VJ.f€:нтax, що подаються для вчинення нотаріальних дій. nовинні бу
засвідчені підІшсом nосадової (уповноваженої на те) особи й пе

f~;~ІІПКОІо установи, підприємства чи організації або особи, які видали 
AJJ[W.IeEtт . При Цьому виправлеНЕ[Я мають бути зроблені таким чи

Е:м, щоб можна було nрочкrати як виправлене, так і помилково на-

1111Сане. 

Не nриймаються для сnравдження нотаріальних дій доку
в яких не можна прочитати все те, що містилося в них у nep

l(~ncJІOMlY написанні (наприклад, докуменrи, залиті чор:mілом, nотерті 

Не nриймаються nорвані документи, документи, зміст яких 
~-~!ІDла;з;еЕю на двох і біЛьше окремих аркушах, якщо останні не nро

іJІ!ІІІІІУtюв,анІD. не nронумеровано і число прошнурованих аркушів не 

·~IPilJI>CEIO підпиСОМ nосадОВОЇ (уповноваженої на те) особи та nечат
установи, підприємства, організації чи особи, які видали доку-

Достатність доказів оцінюєrься нотаріусом з урахуванням їх 
D!ІJІ€~ЖІюсті· та допустимості. Для вчинення нотаріальної дії зацікав

особа має nодати докази на підтвердження всіх факrів, встанов

·-·....--~ яких дмданої нотаріальної сnрави є необхідним за Законом. 
Нотаріус не вnраві виконати нотаріальну дію й nостановити 
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нотаріальнцй: аь.-т, якщо відсутній будь-який із зазначених Законом 
доказів, оскільки тmтй нотаріальний акт буде необrру:нrованим. Ра
зом з тим слід особливо на.rо.Лос:кrи на ТOJ\.ty, що нотаріус не має пра
ва вимагати: від зацікавленої особи документів чи відомостей, ЯІсі. не 

мають відRnшеІПІ1( до вчинюваної нотаріальної дії. 

ВизначеІПLІІ: достовірності доказів у нотаріальному nроцесі 

зводиться: до nеревірки справжності nисьмових документів. З точки 
зору теорії доказів · здебільшого це офіціальні до:кум~нти:. тобто nи
сьмові матеріали, що виходять від державних установ, nосадових 
осіб і СКJІадені в nорядку здійснення nосадових обов' язків. До них 
належить веЛИІ<а група докумеІfrів, яку можна nодітин на nевні nід
груnи. Це Документи, Що виходять від: органів влади та місцевого 
самоврядуваНІІЯ; nосадових осіб органів державного управлішщ ,;у

дових органів; посадових осіб державних установ, nідприємств і ор

ганізацій ТОЩО. 

Дати oцiltty такому nисьмовому доказові - означає nро
аналізувати всі його я:кості з точки зору відповідності істині відомос
тей, що в :uьому містяться. 

Яюцо ж сnравжність nоданого документа вИІ<ЛИКає в н~арі
уса сумнів, він вnраві затримати цей докумеш і наnравити його на 
ексnертизу (ч. 2 ст. 51 Закону). Відповідно до n. 23 Інструкції в таких 
виnадках ноТаріус )!ИНОСиrь nостанову. 

Таким чином, доказування: я:к елеменr нотаріального прова
дження відрізІUІє останнє від суто технічної nроцедури й хараь.тери
зує нотаріальну діяльніс:ть як nроцесуальну. 
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С.М. ПрШІИІІКо, канд. юрид. наук 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ · 

. СО~НОГОЗАКОНОДАВСТВА 

Соціальне забезпечеННJІ завжди залишалось і залишаєrься в 
~нrрі уваги будь-якого суспільства, яке стоїть на шляху демократи
чних засад. Розвиток права содіального забезпечення як галузі права 
і правничої науки - закономірний процес. Він свідчиrь про 
~· єктивну необхідність і заціІ<авленість держави в правовому регу-
,юванні суспільних відносин щодо соціального захисту населевня 
краіни [13, с. 14]. Дослідження проблем формування й розвитку rа

.-узі соціального забезпечення- одне з головних завдань ЮРиди'UІої . 
)Іауки. Це зумовлено ТИМ, ЩО за ДОПОМОГОЮ НОрМ вказаноЇ галузі від
~ЄТЬСЯ реалізація rромадянІWИ своїх найважшmіших соціальних 
)іраВ [17, с. 3] . Особтmого зна':Іення розробка цих проблем набуваt в 

овах здійснення: соціальних реформ, вдосконалення правового ре
:tуmовання: відносин, пов' язаних із соціальним захистом, форМ}[ та 
~ якого мають відповідати .новим соціальним та економі'ЧНИМ ре-

. . У спішне вирішення завдань Правотворчості та правозаетосов-
- діяльності у сфері соціаль:ного забезпечення значною мірою за

ть від стану галузевої правової нау:ки. 

Політика державй з тпань соці~льного захисту формується 
першу ·чергу на законодавчому рівні. Слід констатувати, що за ро-
а незалежності в Украіні виконана величезна робота: прийнято зна
~ кількість Законів, Указів Президента та інших нормативио

ових актів з mrraнь соціального захисту населення :краііm. На 
~сному етапі правовий npOcrip у цій сфері регулюється понад 200 
~мативно-правовими актамІ'І. Серед них такі н~іші Заtсони 
~краіни: "Про основИ соціал:J>ної заюrіценості інвалідів в Україні" 

· 21 березня 1991 р., "Про п:енсійне забезnечення'' від 5 листоnада 
1991 р., "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та_ осіб на- . 
"ІаЛьнш.іькоrо і рядового сІ<ЛаДу органів внутрішніх справ" від 9 кві
тня 1992 р. , "Про державні доnомоm сім'ям з дітьми'' від 21 ЛІ{сто
-Dада 1992 р., "Про статус і сощіальний захист громадян, які ПОСІраж
далИ внаслідок ЧорІj[обильської :катастрофи" від 19 грудня 1991 р., · 
.. Про основні засади соціальнюго захисту ветеранів праці та Ї1!шнх 
~мадян nохилого віку" від 16 грудня 1993 р., "Про державну СJІуЖ
~" від · 16 rрудня: 1993 р., "Прю статус ветеранів війни, гарантії соці
іАJІьноrо захисту" від 22 груДІUSІ1995 р., "Про державну підтрНМІ<у за
~бів масової Щформації таl соціальний захист журналістів" від 
З вересНя 1997 р., "Про статуrс ветеранів війсь:tшвої служби та їх 
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соціальний захист" від 24 березня 1998 р., "Про наукову та науково
технічну діяльність" від 1 rрудня 1998 р. тощо. 

ВеликУ Юл:ь:кість нормативних акrів щодо соціального захи
сту приймає Кабінет Міністрів України, а також окремі міністерсгва 
(напр:и:кmщ мі:иісrерство праці та соціальної політики). Крі'4 тоrо, 
окремі питання .соціального захисту населення: краІн:и вирішуються: 

місцевими органаvш влади та самоврядування. 

14 січня 1998 року Верховною Радою прий:ия.ті "Основи за
конодавства України про заr.шьнообов' язкове державне соціальне 

страхування", які визначають пршщиnи й загальні nраве :Ві;- фінансові 
та організаційні засади. заrальнообов 'язково го державного соціа.:rп.
ного страхування rромадян в Україні. Слід зазначити, що .відnові,їщо 
до цього надзвичайно важливого для Укрсі.їни зююнодавчого акту та 

згідно з "Концепцією про соціальне забезnечення в Україні", схвале

ної Верховною Радою України 21 rрудня: 1993 р., необхідно розро
биТв й nрийняти велику кількість норматнвно-правовнх юсrів, а са
ме: "Про обов'язкове nенсійне страхування", "Про соціальне страху
вання rромадян на вшrадок безробіrrя"; "Про обов'язкове медичне 

страхування"; "Про соціішьне страхування: rромаднн: від нещасного 
виnадку на виробництві"; "Про матеріальне забезпечення rромадян, 
які nотерпіли від техногенно-еRологічвих та природннх катастроф"; 

"Про nрожитковий мінімум", а також Постанов Кабінету міністрів 
України: "Про затвердження статуту nенсійного доходу"; "Перелік 

видів заробітку, на які не нараховуються стрщові :внески"; "Про nо

рядок видачі та зразок nосвідчеющ загальнообов 'язково го державно

го соціальноrо · страхУвання:"; "Про nерсоніфікований облік 
обов'язкових страхових :внесків"; "Про порядок відносин між мініс

терствами, що здійснюють функції державного нагляду у сфері за
гальнообов'язкового державного соціального страхування:" ; "Про 

розмір заробітку (доходу) для обчислення nенсій"; "Про середню за

робітну плату працівників, зайнятих у rалузях економіки"; "Про по

рядок Призначення дострокових пенсій за рахунок Romriв піддри· 
ємств та рр ганізацій, призначених щ оплату праці"; "Про особливо

сті обчислення: страхового стажу з окремих видів загально

обов'язкового державного соціального страхування:"; "Про управ· 

ління активами недержавних nенсійних фондів". 
Звичайно, така чисельність нормативних актів перетворює 

соціальний захист у rроміздку, смадну систему. Крім того, необхід· 
. но зазначити, що положення окремих законів про соціальний заХист 
населення дублюють одне одного, nо-різному тлумачать терміни іІ 
nоня::rrя (що призводить до протиріччя в чинному законодавстві) або 
в їх зміст включаються nоложення, які nовинні міститися в законо-

102 



давстві не про соціальний захист, а про працю. Так, частина норм за

конів Україю1 "Про статус ветеранів війни, rарантії їх соціального 

захисту", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" 
"Про основні засади соціального захисту ветераНів nраці та інпшх 
rромадян похилого віку в Україні" є нормами трудового nрава (га

рантії nрацевлаштувашщ звільнення з роботи, встановлення: режиму 
робочого часу й відпочинку, пільг при надаmrі щорічної відпустки та 

відnустки без збереження заробітнрї плати тощо). 
Наведене свідtшrь, що настає об' єкrивна необхідність сис

тематизувати соціа..;JЬне законодавство, розмежувати його з суміж

виші галузями права і таким чином запобігти дубшовання в право

вому регулюванні сфери соціального захисту, ушrкнуги протиріч і 
С'І'Ворити ~ систему права соціального забезпечення. Особливіс
nо систематНзацn законодавства є тенденціЯ до трансформації на рі
вень більш доскональної та до повної його орrакізованості. Система
тизація законодавства є необхідною умовою раціонально! організаЦії 
уnравління СЮІадНИМИ соціальними процесами, режиму законності 
та суснільно-політичнпї стабільності. Ось чому складовою частиною 

правової рефор~ є систематизація. законодавства [14, с. 230]. 
Державна воля проявляється у З$OJri, сnрямовується на ви

рішсЮ:UІ конкрепшх завдань в основлих сферах життя суспільства, в 
QІЛу чого законодавство повинно приводитись у певну систему. Як

що ж врахувати, що закон не може бути єдхnшм і виюnочним спосо

бОм вилвленням державної волі і що в силу множинності й різнома
вітності суспільних відносин, які потребують nравового регушован
ви, виниІ\З.Є необхідність nрийняття підзакоmmх нормативних а.ІСrів, 

'ro постає нагальна nроблема nриведення нормативного матеріалу в 
ІІ:ВННЙ порядок, в науково обгрунтовану систему. Без такої системи 
.Іq>Жава не має можливості здійснювати функцію соціального захис

'Іу населення, а громадяни позбавлені користуватися своїми nравами 

і належним чином виконувати встановлені законом обов' язки 
-(4, с. 8]. 

У теорії nрава визначають два основних види систематизації 

ЗUОнодавства : інкорпорацію й кодифікацію '[1, с/ 267). Інкорпора
\dа - це такий вид систематизації законів та інших нормативно-
1Равових актів, при якому провадиться їх зовнішня обробка, тобто 
8Ови ~б'єднуються в збірники :s хронологічному, алфавітному або 
~метпому nорядку. Внаслідок 'інкорnорації систематизовані акти 

'ВТрї:Ічають юридичної сили, не зупиняють своєї дії [14, с. 267] . 
зко.м систематизації . українського соціального законодавства 

ом інкорnорації є збірник законів "Соціальне законодавство" 
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Кодифікація є вИщою формою систематизації законодавст
ва. Вона nередбачає rаке уnорядкування законодавчого матеріалу, 

яке сnрямовано на обробку останнього шляхом усунення nовторень, 

nротиріч, ліквідуванюІ існуючих nроrалин [6, с. 84]. КодифіІ<ація не 
обмежує лише зовнішньою обробка~..; нормативних акrів, а nриво
дигь у відnовjдність з вимогами жmтя: їх зміст. Тому вона завжди 
nов' язана з nравотворчим nроцесом і здійсшається відцовідннми 
комnетентшщи органами. Проте на відмінність від звичайної nраво
творчої діяльності у nроцесі кодифіЮщії не nросто приймається но
вий нормативний. arcr, а оброблюється: значна частина минулого та 
сучасного нормативного матеріалу (законів, указів, nостанов уряду 
тощо) [1, с. 267]. 

Слід зазначmи, що nроблемам систематизації законодавства 

великого значения :надавалось і в літературі кінця ХІХ - nочатку 

ХХ ст. Так, Н.М. Коркунов також відрізняв кодифікацію від інкор
порації, які, на його думку, висrуnають окремими формами система
тичної обробки законодавства. Інкорnорація обмежена у виборі ма
теріалу чинним законодавством і може зміниrи тільки форму, зали
шаючи існуючий зміст. Тому вона може дати тільки зовнішнє 

об'єднання, nодолати ж проТиріччя вона не в змозі. На відміНу від 
інкорпорації, кодифікація не о($ межується: Зміною лише форми, а дає 
системне об' єднання і новий зміст. Тому кодифікатор не обмежуєть
ся: лише діючим' на час розробки кодексу законодавством. Він може 
черnати свій матеріаЛ із звнчаєвоrо nрава, із судової nрактики, з іно
земного nрава, а також із наукової .Jrітератури. При кодифікації не 

ті~ки змішається: старий закон на новий [7, с. 305]. Без nроведення 
кодифікаційних робіт усі зусилля уряду не матимуть успіху. 

Проблемам систематизації nрИділяли великої уваги і за часів 
Союзу РСР. Проблемамн кодифікації займалися: З.К Снморот, 
К.П. Горшенін, ДА Кернмов, І.Б. Усенко та -інші nравники. Так, 
З.К Симарот зазначав, що кодифікація: nоєднує й систематизує дію
чий nравовий маТеріал, с:творює нові норми nрава й дозволяє розро
бити зведений законодавчий акт без дУблювания й nротиріч у nраво
вому регулюванні. Обов'язковим сліДством кодифікації є nерегляд, 
удосконалення й с:t<асування: значної частини нормативних акrів га

лузі nрава, яка кодифі:кується:. Тому недоцільно втрачаТи час на ін
корnорацію законодавства, я:Ке після кодифіКації буде замінено но
вим або nросто скасовано [12, с. 21]. 

Кодифікаційні роботи у сфері соціального забезnечен.ая: 
розnочалися: значно раніше; ніж в інших галузях nрава [16, с. 961 . 
Уже 31 жовтня 1918 р. декретом Совнаркому Російської Федерації 
було затверджено nерший радянський кодифікований акт у галузі 
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ціального забезпечення "Положення про соціальне забезпечення 

;удя:щих" [15]. Він nоширювався й на Українську РСР. Після гра
янеької віини в Уr<раїні nриймалася значна кількість нормат~но

авових актів no соціальному забезпеченню трудящих, а тому ·вже 
nочатку 20-х років ставляться nшання щодо кодифікації законо

,авства про соціальне забезnечення. Велику роботу в цьому наnрям-. 
nровадив Наркомат соціального забезпечення УРСР. Кодифікацію 

gоціального законодавства було nередбачено nланом роботи цього . 
;ІІаркомату на 1923 -1924 роки [16, с. 97]. Першим результатом цієї 

оти став виданий у серпні 1924 р. "Збірник діючих в Україні за
оnоложень по соціальному забезпеченНю" [10, с. 259], де матері
було систематизовано в хронолшічному nорядку в 7 -ми розділах. 

nередмові цього систематизованого збірНИRа зазначалося, що він є 
· ставою для створення; 1\одексу про соЦіальне . забезnечення. У 
926 р. Наркамсобез УРСР видає збірник нормативНих актів по соці
ному забезnечеmпо селянства [11, с: 242]. Кодифікація в галузі 
ціального забезnечення nродовжувалася nротягом 1926- 1928 ро

. , і вже 19 чер\JНЯ 1928 р. РНК УРСР затвердила с:Хему кодексу й 
вовні наnрямки по вдосконалеmпо роботи в сфері соціального за
nечення населення. У травні 1929 р. було розроблено nроект Ко
ксу УРСР про соціальне забезnечення, який нарахував 296 статей 

16, с. 97). На жаль, у ті роки р<)бота над Кодексом була зупинена. 
Питання про необхіднісТь систематизації саме соціального 

онодавства висвітлював В.С. Андрєєв, який зазначав що розробІ<а 

ематизованого акта nотребує великих зусиль учених, nрактиків 
державних діячів [2, с. 29]. Про необхідність кодифікації норм 
а соціального забезnечення висвітлювався М.Н. Захаров [5, с. 3-

; В.Ш. Шайхатдинов теоретично обгрунтував і фактично заnропо
nрийняти соціальний кодекс, навіть розробив струюуру май

нього систематизованого закону "Про соціальне забезnечення" 

17, с. 48-56, 139-145]. ' 
На підставі вищевикладеного вважаємо, що на сучасному 

· склалося теоретичне й nрактичне nідгру.нгя для систематизації 
ціального законодавства, що однією з умов nравового забезnечен

і вnроваджеННя чіткої, логічно nослідовної та nрозорої системи 
ціального захисту є розробка та nрийняття комnлексного система
·юваного нормативного акта - Кодексу про соціальний захист на

лення України, яКий би· увібрав найважливіші норми і на найви-
ому рj вні комплексно врегулював усю сукуnність відносин у цій 

ері . У Заrа.;Іьній частині зазначеного акта nовинні міститися nра

ві НОрМИ ЩОДО сфери дії, nредмета регулювання, nрющипів СОці
НОrО захисту, кола суб'єктів nравовідносин, джерел фінансування 
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тощо. В Особливу чacnmy Кодексу необхідно включити норми, я:кі 
детально реrла.~ентуват.имуть nідстави, nорядок і розміри надання 

громадянам України різних форм та видів соціального забезnечення. 
Правові норми Особливої частшm nовинні nідрозділятися на інсти
тути, реrутоючі окремі види соціальних правовідносин - обов' яз
:кового соціального страхування, пенсійного забезnечення, по надан
ню медичних послуг, ,державних допомог, матеріально-побутового 

забезпечення й обслуговування: інвалідів та осіб похилого віку тощо. 
Кодифікація законодавства пРо соціальних захист усуває 

множинність і протиріччя нормативІШХ акrів, виданих різного часу з 
різних пиrань, значною мірою полегшує користування ними, сnрияє 

законності і підвИщує rарантії реалізації nрав громадян України у 
сфері соціального захисту. 
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-' 

СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ 

В юр:пдичиій літературі законність, визначається, в основво· 
му, як режиМ пануВання закону у взаємовідносЮІах особистості та 
держави, громадянина та посадової особи (орrану держави) pJ, 
с. 48], де всі підвладні закону- і держава, і- фізичні особи і де діє 
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:верховенство nрава. В Україні режим законності набуває свого ·нор

мативного закріnлення. "Права і свободи тодини, - згідно з Консти
туцією України, - та їх rapamiї визначають зміст і спрямованість ді

ЯдЬності держави. Держава відповідає nеред щоднною за свою дія

льність . Утвердження і забезnечення прав і свобод тодини є голов

вим обов'язком держави" [6, ч. 2, ст. З] "ВУкраїні визнається~ діє 
прmщип верховенства права" [6, ч. 1, ст. 8]. 

Наявність режиму законності в державі є одним із показни
ків суворого дотримаmrя сусnільством демократичних традицій, на

бутих світовою сnільнотою .. саме при такому режимі складаються 
умони дшс свободи вибору nоведінки та вільного · розвитку кожної 

шо дини. 

Водночас законність не nовинна ототожюоватися із вседоз

JІОЛОМ. На .цумку автора, законність, зовні відображена в правових ~ 

актах, є тією межою, яка обмежує свободу кожного заради свободи 
всіх. Тут законність трансформуєrься в дисциnліну. 

Законність - це не тільки режим nанування закону. Це баrа
rолике поняття, я:ке в nравовій . науці розглядається nо-різному. Її 
можна розглядати я:к nрИНЦІm діяльності держави, що складається з 

АВОХ взаємоnов'язаних елементів - обов' язків діяти відповідно до 
законів і обов ' язків виявляти ініціативу для забезnечення їх вик.о

аання. Матеріальний зміст законності nолягає в сукуnності правил, 
обов'язків, дозволів, заборон, що регламентуються державою. Вони 
створюють стан, nрИ якому сусnільне життя, всі види державної дія

вьності nідпорядковані неухильній дії nрава. ЗаКонністю досятається 
узrодженість дій, ОJ:kанізованість і nорядок, тебrо дисщmліна в за
rальнодержавному мacnrraбi [2, с. 144; 7, с. 145]. 

Якщо розглядати npиmum законності в розрізі її nрактичного 
застосування, то вона означає, що будь-яке рішення державних чи 

ведержавних орrанів або уповноважених на те осіб не nовинно супе
!fречити ЧИШІому законодавству, має бути nрийнято в межах комnе
тенції органа чи особи, яка nриймала його, у встановлений нормати

.JПІИми актами строк і з дотриманням необхідної процедури, а також . 
сприяти утворенню, закріnленню або розвитку корисних для сусnі-

.JІЬСТва .відносин. Додержання цьоr,о · npmщиny має для державного 
~авління важливе значення, оскільки nереважно через канали ви

навчої влади відбувається реалізація nрав та свобод mодини і rpo
~a, саме на цю сферу nршrадає найбільша кількість їх пору

. І це не випадково. Виконавча влада для здійснення своїх фун

наділена значними nовноваженнями, що nоширюються на всі 
ри сусnільного життя [5 , с. 361]. "Діяльність державного аnарату 

еже бути успіurною тільки за умови дотримання пршщипу . .. закон-
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ності, - що забезпечує необхідну цілеспрямованість у роботі, задово
лешш інтересів держави та суспільства, охорону Іх прав. Потрібно 
неухилЬно й точНо виконувати закони та засновані на них інші. пра
вові акrи. У відповідності до вимог .. . законності працівНИІіlі держа
вного апарату незалежно від того, які nосадИ вони обіймають, усі рі
вні nеред законом. Держава без ОJ'Ляду на особи й 'ШИП суворо карає 
тих, хто використовує службове становище в особистих, корисливих 
цілях, nорушує вимоги законодавства» [12, с. 22]. 

ЗаконнісТь можна розглядати і як метод державного управлін

ня [3, с. 331}, [17, с. ІО),. тобто сукуnність засобів, за доnомогою ЯКЮі 
держава забезnечує належну nоведінку своїх суб' єкrів, і як держав

. но-правовий режим [9, с. 45- 47). 
Законність - це також і режим системи взаємовідносин rро

мадян, громадських, державних та недержавних утворень, органів 

місцевого ршоврядуааніfя з органами, ЯІd представляють різні rіл:ки 
державної влаДи. ТаКий режим nовинен спршrги забезnеЧенню nрав 
та закоіпшх інтересів особи, її всебічному розвкгку, формуваншо й 
розвшку громадянського сусnільства, усnішній діяльності держав-

ноГо механізму. · 
За глибинною сутністю законність, на думку аВтора, можна 

nоділити на демократичну і форм'альну. Перша не тільки знаходшь 
·відбитrя н наробках передової філософської думки людства та в 
міжНародно визнаннх докуМентах (таких як ЗаrаіІьна декларація 
прав люднии-:- ООН, 1948; Міжнародний пакт про rромадські і nо
літичні права- ООН, 1966; Міжшlродний пакт про економічні, со
ціальні та культурні права- оон, 1966; Декларація.nро nрава осіб, 
які належать до національних або етнічних. релігійних і мовних м.е
ШDИН- оон; 1992), у констшуціях та · законодавстві демократич
них держав, а й реально виконується в тих чи інших дер:ж;авах. 
Формальна ж знаходшь лнше своє зовнішнє відображешш в законо

давстві і не nідкрІплена пра:кrичннми дію.ш з боку держави по забез
nеченню прав і свобод фізичних та юрИДИЧІЩХ осіб; вона притаман

на законодавству держав, де nа~є дшсrатура абО близька до неї 

форма правління, наприКлад, ісламський ФУндаменталізм. Ця думка 
не заnеречує існуванню в демократичній державі, де nанує так звана 

демократична законність, закотіості формщп.ної, оскільки досягти 
1 ОО-відсоткового дотримання норм законодавства практично немож
ливо ні в якій державі, а також і тому; що демократична · законність, 
як і формальна, .зовні теж відбивається у відповідних формах - нор

мативних акrах. Інакше :кажучи, за зовнішнім відображен11ям демок

ращчна законність теж Є формальною, тобто формалізованою у 
нормах nрава. Тому nропонуємо розділяти ці види законності не 
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тільки за їх формою, а і за суттю. 

Найважливішою ознакою ·демократичної законності, на від
міну від законності формальної, є наявність норм і механізму їх реа
лізації, що регулюють обов'язки й відповідальність не тільки грома

дян перед державою, а й у першу чергу держави перед громадяни

ном. Формальна законність проявляється у формальному дотриманні 
існуючих норм права і дисципліни, які Часто слутують не народу, а 
окремим особам, політичним, або релігійним ІUJаНам. . 

Тут ми підійшли до потребй звернутися до ідеї законності. 
Одна із сторін сутності законності полягає в тому; що остання вира
жає уяву суспільства про справедливість та доцільність. С. С. Алек

сєєв вважав, що під ідеєю законності розуміють ідею, що фор
мується в правосвідомості (в першу чергу - у правосвідомості про
гресивних соціальних сил) про доцільність і необхЩність такої . ре

ально правомірної поведінки всіх учасників правових відносин, де не 

залишалося б місця для свавілля, фактично досягалась . би всезаталь
ність nрава, дійсна реалізація суб'єктивних прав [1, с . 217- 219]. Ін
ша сторона законності полягає в то:му, що вона служить еталоном, з 

яким окремі люди порівнюють свою власну поведінку. Тільки в пра
вовій державі формалізована законність і поведінка суб'єктів право
відносин максимально співпадають, оскільки формалізована закон
ність (знову ж таки!) максимально відображає правосвідомість пере
важної більшості населення. 

Форі1алізовану законність також можна класифікувати й 
стосовно осіб, на яких через норми чинного законодавства вона по
ширюється, а са.ме: законність загальнодержавна; законність щодо 

фіЗИЧНИХ осіб; законність ЩОДО юридИЧНИХ осіб; Законність ЩОДО 

окремих. верств населення, - жінок, неповнолітніх, пенсіонерів, вій
ськовослужбовців та ін. ЗрозуміЛо, що це не є окремі види законнос
ті, а лшпе складники єдиної державної законності, яка відбивається у 
відповідних, часто спеціалізованих нормативних актах та формах їх 
дg_тримання. 

Оскільки законність відображається в законодавстві . то, без
сумнівно, її стан тісно пов 'язаний з nравовою формою. Законність 
потребує максима;'ІЬної ефективності останньої. Стимули та заборо-

. нн, які встановлюються нормами nрава, повинні впливати на пове
дінку колективів та окремих працівників так, щоб рішення, які при

ймаються ними, не розходилися із загальними принципами господа
'рюваішя, з тими результатами, які' мають бути досягнуті в процесі 
застосувіння цих норм [13, с. 75]. Зміцнення законності можливе на 
основі кодифікаційних засад, які забезпечують повноту, єдність, по
годженість і стабільність законодавства [13, с . 76]. У свою чергу, з 
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nравовою формою тісно пов 'язаний nрmщІШ доступносТі правової 
норми, відповідно до якого вимоnr норми не повиmrі мати подвійно
го тлумачення, що коІІЧе важливо для їх правильного зас-тосування, 

тобто для дотримання: законності. 

Звичайно, для забезпечення Р"...жRМУ демократичної законності 
держава має забезnеч.ити nідгрушя: для цього, інакше кажучи, надати 
певних гарантій. (Garantie) в пере:кладі з французької мови означає 
"обеспечнl\ать" [16, с. 59]. Це nо:иятrя: зустрічається: в будь-якій щу
ковій літературі, nриміром, детальний розгляд nравових гарантій 

· знаходимо у таких nравників, як С.Г. Березовська, В.І .. Камінська, 
МЛ. Лебєдєв, :В.М. Савицькнй, Є.В. Шоріна [8] . 

Гарантії прийюпо поділя:ти: на політичні, еконоІVrічні, ідеоло
гічні та правові [15, с. 509- 513]. Як у вігшзняному, так і в зарубіж
ному зако;н:одавстві часто вживається цей термін; отже, поюnтя 
''гаракrія" набуло міжнародного значення. «І в цьому немає нічого 

дивного, адже в Основі гарантії лежить забезпечувальна функція: в 
широкому розумінні цього слова. Це може проявmrrися в забезпе
чеmrі реалізації політичних, економічних, юридичних прав юридич

них та фізИЧJШХ осіб. Тому не випадково в Конституції Уь.1>аїни у 
низці статей згадується гарантованість здійснення вказаними особа
ми своїх прав і свобод (ст. З, 7, 10, 32, 33, 43, 46, 50, 54, 55, 57 та ін.). 
У галузевому законодавстві - цивільному, трудовому, аграрному, 
екологічному, nроцесуальному та ін. - також закріплені відповідні 
гарантії здійснення певних nрав суб'єктів стосовно цих галузей nра
ва>> [14, с. 327) «Для того щоб забезпечити неухильне проведен
ня ... законності в усіх сферах життя, необхідна відповідна система 
заходів, яка гаратувала б здійснення законності. Без дійсюrх гаран

тій законність перетвориться на nустий звук, нереальне побажання. · 
Тільки наявність певної системи гарантій (економічних, політИчних, 
юридичних, ідеологічних) дає моЖJШВість говорити про режим дійс

ної ~нності в державі. Причому ці гарантії повшmі діяти в rісно
му зв'язку та взаємозалежності, органічно доповнювати одна одну» 
[5, с. 15). . 

Та не тільки сучасні вчені акцекrують увагу на гаракrіях за
конності. На їх важливість і різноманітність їх форм звертали уваrу 

вчені-адміmстративісти ще на початку ХХ століття:. Так. А. Є. Єліст
ратов писав: «Відомі гарантії для закониості уnравлінщІ можуть ле

жати вже в самому устрою nравляЧої влади. ЗміцнеRНЮ законності в 
державиому уnравлінні сnрия:є взаємне відокремлення законодавчих 
та адміністративних установ: ті, хто nравить, не будучи водночас за-

. конодавцями, втарачають моЖJШВість самим узаконювати свої від
хилення від закону у сnравах управління .. . Встановленню законо-
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мірності в уnравлінні сприя:є точне розмежування відомства адмініс

траrивних установ, точне визначення обсягу nовно],'Іажень кожної 

посадової особи... Способом забезпечення: за:коmюсті в уnравлінні 
може деякою мірою служити n_очаток закономірної покори. Цей по

чаток виражається в тому, що за ~агаJІЬЩІМ nравилом усім і кожному 

слід підnорядковуватися тільки законним вимога;\{ влади>> [4, с. 252, 
255). 

Таким чином, можна зробиrи висновок, що засадами (або га

рантіями) законності :з державному уnравліюrі слід визнати наяв
ність: а) економічних умов; б) розвинуrої політичної системИ; в) -на
уково і ідеологічно обгрунтованої, відnовід:аючої вимогам часу та 
доступної для: розуміння всіма суб' єктами державного уnравління: 

системи норм nрава; г) мехаmзму соціального захисту населення, за
кріпленого в юридичних нормах; д) механізму nримусу, чітко nра
цюючого в межах закону; е) відповідної політичної та nравової куль

тури: населення. 

_ Економічні умови є основою законності в державі. Економіч

но сильні ~ржава .і{ суспільство rарантовані від багатьох. проблем і 

nотрясінь, з ЯЮІМИ стикаються слаборозвинені .::~:ержави. Високий 

життє:~шй рівень rромадJJН, матеріальний добробут згладжують гост

роту суперечностей різних верств населення, що періодично винв-
кають майже в кожній державі. · · 

Необхідні еконо.мічні умови, реально працюючий механізм со
ціального за.'ffісту людини існують, як nравило, в державах з розви

нутою nолітичною системою, де панують демократичні традиції. Іс

торія показує, що законність є там, де rромадянське суспільство до

статньо незалежне від держави, де реально існують nоділ влади, сво

бода слова, nреси, інших засобів масової інформації, де nравоохо
ронні органи й армія не служать одній ідеології чи одній Партії. 

Тільки за таких умов громадяни мають реальні можливості 'захисти
ти себе від свавілrоl чиновників державного апарату, nротиnравНих 
дій фізичних або юридичних осіб. · 

Розви11уmа політич11а Система є запорукою існування закон
ності тому, що демсщратичні політичні традиції знаходять своє від

биття в законодавстві, яке теж стає демократичним. 
Значшrй вплив на стан законності мають і так звані мораль11і 

rаранrії до яких слід відНести ідейне виховання .громадян, суспільне 

осуджування nротиправних дій, )'Часть шИроких кіл громадськості в 
боротьбі з порушниками законності. 

"Правові (юридuч11і) гарантії законності nолягають не тільки 

в створенні ефективного механізму nоновлення nорушених nравових 

норм. але й у забезnеченні такого порядку застосуваmія норм, який 
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максимально попереджува.:в би можливість порушень" [10, с. 187]. 
Механізм примусу як спосіб забезnечеНЮІ закоНІІості пр:иrа-

. манний також і демо:крат~й державі; Спрямований· проти меншо
сті, він забезпечує сnоІсій і нормальну жштєдієвість держави й сус
пільства, підтримує державну та громадську дисципліну) і виступає 
формою захисту фізИ'ІІtJD' та юридични:Х осіб від правоnоруmни:І<ів. 

Важливою ум()вою законності й дисциnліни в державному 
уnравлінні слід визнаn~ rакож високу правову культуру rромадяи та 

службовців апарату ВЩ<.о:в:авчої влади. Правова культура, в свою чер
гу, є відбкrrям загальиоrо рівня: освіти к культури сусnільства. 

Викладене вш:це вказує на бJШЗькість (а іноді й тотожність) 
способів і rарантій забезnечення: законності й дисциnліни в держав
иому уnравлінні, що з-ваходm'Ь відображеннЯ в юридичній літерату
рі, де різні автори ощn j{ ті ж дії називають хто "сnособами", а хто 
"rараиrіJІмк". Це зумовnено тим, що rарантії обов' язково Зовні nро
ЯВJІЯЮТЬСя у відnовіщmх ·сnособах, які й забезnечують здійснення 
саме такої nоведінки, яка виконуєrься з дотриманням закоющсті. 

Список лimtpamypu: 1. Алексеев С.С. Общая теория: nрава.- М.: Юрид. лит., 
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ности в СССР. - М. : Изд-~о АН СССР, 1962.- 475 с. 9. Рабиновпч. П.М. Проблемь1 те
ории законности развитоt-о социализма. - Львов: Вища шк., 1979.- 203 с. 10. l'е:м
кев В.И. Социалистичес~ закониость в rосударсnенном 'уnравлении. - М.: Наука, 
1979. - 302 с. 11. Словарь терминов по теории государства и права І Под ред. Н.И. Пt· 
нова. - Харьков: Основа, 1997.- 180 с. 12. Социалистическая зако)DОСТЬ и сnособьr ее 
обеспечения І Под ред. В .М. Чхиквадзе.- М.: Наука, 1968. - 216 с. 13. Социалис-пrче
ская. захоииость в coBe'Ict<o)l. rосударствениом уnравлении./ Ю.М. Jрошемй, И.Н. Да
ньшии и др.--' Харьков: }3Юда шк., 1987.-157 с. 14. Стаmвка АН. ДоrоворЬІ в сИСІе· 
ме аrропромІ,ШІЛенноrо ко:мnлекса в условиях рьmочНЬІх оmош:ннй: Дне. . . . д-ра 
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Ю.П. Битяg, канд. юрид. ~:~аук 

АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ І ПРАВА ЛЮДИНИ 

КЬнституційне nраво громадян шіnравляти індивідуальні чи 

жолективні письмові звернеШІЯ або особисто звертатися до органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і 
СJІУ'.ІКбових Ьсіб цих органів · забезпечується (rаранrуєrься) 
обов'язком відповідних суб'єкrів ро"~'ІЯ:НуТИ звернеШІЯ і дати об .. 
rрунтовану відповідь у встановле1UІЙ законом сrрок. Закон України 
"Про звернення громадян" забезпечує громадянам можливість звер-
татися не лише до nерелічених в 1\онституції України органів і nоса
дов:nх осіб, а й до об' єднань громадяН, установ, opraRL1aЦili, іrідпри
єиств незалежно від форм власності, до засобів масової інформації 
JЦОдо реапізації своїх nрай і зако:ющх соціально-економіЧних, полі-

:.'І'ІІЧЕ!ИХ' та особистих ішересів чи їх порушеШІЯ. ' 
Серед звернень особливе місце посідають сІ<арrи, розrляд 

вих здійсшоєrься згідно зї ст. 16 названого Закону. ~pra подаєrь
.с:и :z.порядку nідпорядкованості виЩому органу або поСадовій особі, 

не позбавля~ громаданина можлввості звернутися й до 9YJIY, 
"'ОСІ<іль:ки Конституція України (ст. 55) встановила, що nрава й свобо
ди шодиви і громадянина захищаються судом. Кожному rараитуєrь-

~ nраво на оскарження в суді рітень, дій чи бездіяльності органів 
~жавної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 
~ових осіб . Слід зазначити, що в разі відсутиості вищого органу 
'ІІюдо того, mшй: розглядав скаргу, або незгоди іромадянина з при
Ьпшr за скаргою рішеІІНЯй він Аюже звернутися безпосередньо до 
суду. , 

У судовому порядку розrЛ.ІІДаються також скарги на рішення 

3аrальних: зборів членів колеКТІmних сільськогосподарських підпРи
t:мств, акціонерних товаристs, юридичних осіб, створених на основі 
tолективної власності, а також рішення вШЦІLх державних органів. 
Однак чинне законодавство не встановлює чіткого визначення, які 
орrанн на..чежать до категорії "вищі органи". Верховна Рада України 
є єди:вим органом законодавчої влади в Україні, Президент України 

Згідно з Консtиrуцією є главою держави, про Прокуратуру України 
також ніде не ска:рв:о, що вона належить до вищих органів, Консти

туційний Суд України розглярєrься як єдиний орrаи конституційної 

tорнсдrпщії в державі. Лише стс::овно Верховного Суду України 
онституціЯ закріnлює його як вищий судовий орrаи у системі судів 

""1аrальної юрисдикції, ви'щим:и визнаються відповідні вищі суди. сnе
Jtіатзованих судів. Вищим орrаком у системі органів виконавЧої 
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в~ визнано ~~ж і Кабінет. Міністрів України. . · . 
Отже, 1нnn органи, кр1М названиХ, не є вшцими, в тому ч:ис:ш. 

й міністерства та інші орr.ши викон:ав-чої влади, яЮ назван:і цещ
ральннми. ВіДсутність -чіткої визначен:ості ЩОДО ЦЬОГО не сnрияє ре
алізації nрава громадян на оскарження: (Я!t це заnисано в Зак6ні "Про 
зверне:QНЯ громадян") рішень вищих орrанів до суду. Доцільно,. як 
вбачається, визначити в конкретному заІ<.оні nерелік органів та nоса
дових осіб, яких слід віднести до вищих і тоді вже суди_н:е матимуть 
nрщ відмовляти громадянам у nрийня:rrі скарг, вважаючи на свій 
розсуд, ч:и відnовідний орган н:алежить до св.стеми вищих, ач:и н:і. 

Вважаємо, · що крім скарг у судовому nорядку й на тих же 
засадах nовинні розглядатись й заяви rромадян, а в окремих виnад
ках і юридичних осіб, якщо ці заяв:и містя:rь дані про nорушення uc 
nрав, свобод ч:и законних інтересів. ТаІФ думка nідтверджуєrься і н:а· 
званим вище Законом, оскільки громЗДіІВИН, ЯІ<ИЙ зверн:увся зі скар
гою, ч:и з заявою, має однакове nраво особисто викласти apryмeнrJJ 
особі, яка nеревіряла скаргу чи заяву, брати участь у ї.х nеревірці, 
знайомитися з матеріалами nеревірки, :подавати додаткові матеріадJJ 
або наnолягати на їх заmпі органом, ЯІШЙ розглядає с:карrу чи заяву, 
бути nрисутнім nри їі розгляді, отримати JІИсьмову відnовідь про ре· 
зультати останнього тощо. 

У той же час між цими зверне1ШJІМИ (ска:рrа і заява) ісв.ує рі
зниця:. На наш nогляД, скарга може :подаватися rромадsпшном ocoб:JJ" 
сто або через уnовноважену на це особу, а за його уnовноважеННЯ)~• 
оформленим у встановленому законом. nорядку, може бути nодана 1' 
його інтересах також і трудовим колекrивом або орrан:ізацією, я# 
здійснює nравозахисну діяльність. Щодо заяви, то вона в таких JJ:JJ' 
nадках може nодаватися заііrrересованоrо особою лише особисто. J3 
інтересах неnовнолітніх ч:и неді.єздаnшх осіб і скарrз, ·і з.аява можу!., 
nодаватися їх закоиннми представ:нm<аМИ. 

_ Що стосуєгься nодання скарг · і заяв юридичними особа?J~ 
то це nиrання nотребує окРемого розгляду. Юридичні особи можу-1'1' 

· звертатись до судових органів із зwmами та скаргами в разі порі" 
шення їх nрав та законних інтересів. Такими є суди загальної юp:JJ~ 
дикції та сnеціалізовані суди- арбітражні. Однак, якщо . суб'єJ.d'О 
(стороною) у сnраві вистуnають орган виконавчої влади (державJіоr' 
уnравління) , орган місцевого самоврwвания ч:и їх nосадові особ~ 
то тут, як вбачаєrься, маємо слраву з адміністратn:вною юстиuіо"j 
якій останнім часом у сnеціальн:ій науковій юрИДИЧНій літера~ , 
nр:иділяєгься значна увага як з бо!<)' теоретиків, так і nр~І 
nраців~в . ~и.цьому вис~овmою:.~ся: р~зні пог~ ~одо створ~~~ 
ня систем адм1юстративн01 юстИЦll- вщ самосnин01 судової :СУ' 
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ки - системи адміністративних судів (про що сказано в прийюr:rій у 

1992 р. Концепції судово-правової реформи) до департаменту -
управління адміністративних судів у структурі судів загальної юрис
ди:rщії (поряд з уПравліннями з кримінальних та цивільних спраВ). 

Звичайно, nитання про суб'єІСТ (орган), я:кяй вирішуваІ'Шdе 
спірні адміністративні сnрави, і про :категорії" таких сnрав має :важл:и
ве значення. Якщо виходиrи з положень Констнrуції України, таКІІ
ми органами можуть буТи загальні суди й спеціалізовані (в даному 
випадку адміністративні), що не виключає nри вирішенні cnipИRX. 
справ комбінування адміністративних органів і судових. Справи 

спочатку вирішуються: у відповідиому міністерстві (відомства), а по
тім уже в суді. При цьому і перші, і другі повинні дотримуватися: 
вимог адміністративно-nроцесуального законодавства (правил здійс
нення: різного виду nроваджень), коЛІІ процесуальні питання ниМ 

урегульовані, а в інших випадках (До. прийиятгя: відповjдиих законо
давчих аІСТів)- використовувати цивільно-процесуальну форму дія
льності. Б даний час опрацьовуються: - Адміністративно
процесуальний кодекс України, Кодекс загальних правил адміністра
тивних процедур. 

Система судового захисту включає повноваження суду ска

сувати неправомірні ненормативні (індивідуальці, які в праІСТиці на
зиваються: адміністративними) акrи органів виковаRчої влади чи ор
ганів місцевого самоврядуваІрІЯ (їх посадових осіб) або винести рі
шення про необхідність самостійного прийиятгя: :відповідних актів, 
заборонити або обмежити певну управлінську діяльність, зо
бов' язати відшкодувати збитки завданl особі протизаконними діями 
чи аІСТаМИ. Під ненормативним (індивідуальним, адміністративним) 
аІСТом розуміється: уnравлінське рішення: - аІСТ, що стосується конк
ретних дій, фактів, адресується конкретним особам (групі осіб), 
грунтується: на законах чи інших нбрмативно-правових аІСТах, видає

ться одноособово чи колегіально. 
Судовий захист - конrроль за дотриманням прав грома

дян- певною мірою доповнюється системою вн:уtрішнього відом
чого та зовнішнього (Ііадвідомчого, міжвідомчоrо) контрото, що 
здійснюється структурними підрозділам-и виконавчої гілки влади та 
органами місдевого самоврядуваіmя:. Законодавство України пере
дбачає виnадки, хоЛІІ скарги громадян не можуть бути розглянуті в 
суді. Перелік їх наводИГься в ст. 248 Цивільно-nроцесуального коде
ксу України. Тому інститут адміністративної юстиції nовинен розг
лядатись у поєднанні з адміністративною юрисдикцією (розглядом 
сnрав про адміністративні правопорушення уповноваженими на те 
органами чи nосадовими особами, крім справ, щсі розглядаюТься су-
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дами) T'd тих, в основі яких лежить скарга (заява), тобто є спір . 

Слід, однак, зауважити, що названі видд контролю зг, до

триманням прав громадян у будь-якому випадку не nозб;~юшють їх 

можливості на звернення до суду, якщо вони вважають, що їх 

суб' єктивне право порушено. Уреrуrr<шання псрядку розппr, . .,пу адмі
ністративних справ цивільно-процесуальним законодавством пояс
Іпоється відсутнісnо в Україні системи як адміністративної юсшції 

(адміністративних судів), так і законодавства, яке регулювало б по

рядок розгляду таких сnрав. Відсутній і єдиний підхід до донаття 

адміністраnmної юстиції й до створення відповід,.чої сисrе!vш. зако
нодавства. 

НезвЮІ\іllОЧ:И: на різні підходи до розуміння а,д .. \fіністратF~ної 
юстиції в країнах світу, основним, що 1-х об'єднує, є те, що nризна

чення ад.м:іністративної юстиції ~ це зах.ч:ст прав особи в судовому 

порядку у сфері виконавчої, управлінської діяльносrі. У заrально:rv:rу 
плані адміністратИвна юстиція-- nорядок розгляду й вирішення. су

дами загальної юрисдИкції чи спеціалізованими судами (спеціальної 

юрисдикції) в судовій процесуальній формі спорів, що ВУJІИУJ:Іють у 
сфері уnравління, між громадянином '-ПІ юридичною особою ( заінте
ресованими особами), з одного боку, та органа.І\Ш в:юсонавчої вл;.tц"И 

(адмінісrративНИJvrи органами) й органа1vш місцевого самоврддуван
ня - другого. Заінтересованими особами можуть вистуnати не лише 

ті, інтереси яких зачіnаються адміністративним актом (дією) чи як_цм 

останній адресується, а й ті, щодо Iwro він безпосередю.о І~е спрям.о
ваний, але все одно зачіпає їхні інгереси (права), захист яких пере

дбачено чинним · законодавством. 
Судовий захист прав людини набуває важливого значення у 

зв' язку зі встановленням у Конституції України нового тиnу відно
син між собою і держивою (у тому числі органами вmюнавчоі: влади 

й особою), проголошенням mодини наfrnнщою соціальною ціюrіспо 
в Україні. Виходячи з цього, вважаємо доцільним створення а,цміиіс

тратшної юстиції саме на засадах європейської моделі принципів 

адміністративного права, яка виправдала себе, пок;павши дієвість, 

висоRИЙ ступінь забезnечення й захисту прав людюш, з урахуван

ням, звичайно, національних та інших особливостей правової систе

ми нашої держави. 

Створення ефектшної снегеми адмініСІративної юстиції в 
Україні дозволить надійно забезпечувати права людили та громадя
нина, всіх зацікавлених осіб. Водночас це призведе до певного ско

рочення чисельності органів, які вправі розГлядати й вирішувати 

спірні питання у сфері управління. Судовий розгляд справ, як вбача

ється, значно прийнятніший з усіх позипій, у тому числі з позиції за- .. 
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безnечення законності та прав учасників управлінського процесу. 

Тому необхідно законодавчо визначити предмет адміністративної 
юстиції, коло суб' єкrів юрисдикційної діяльності, їХ nовноваження:, 
.атегорії справ, розгляд яких nо:кладаєrься на орrіши адміністратив

вої юстиції, процедуру їх розгляду. 
При вирішенні названих nроблем nередусім слід мати на 

увазі, що адміністративна юстиція nов'язана з юіявністю спору (це 
сnірна юрисдикція в адміністративних сnравах), коло сnірниХ nитань 

.,."..,., ...... ~ широке, але ВСі ВОНИ МаІОТЬ ·місце у сфері ВИКОнаВЧОЇ ВладИ 
ЮІ місцевого самоврядування (маються управлінський, адміністра-
1ИВНИЙ характер), що до адміністративної юстиції належать сnори, 

вщшкають у сфері державного управління: (виконавчої влади та 

І J!j.ricr~eв<)ГO самоврядування) між заінтересованиМи юридичними чи 
МІІЬізJІ<ІНИt.m особами, з одного боку, -й адміністративними органами -

іншого. ( 
При формуванні _ судової системи адміністративної юстиції 

._ ......,,,h-.rn враховувати складнощі, nов'язані з матеріально-технічним:, 

1.4tifmв.cш3mf, жадровим та норматиВним її забезnеченням. Тому адмі
~ІІDс~;апmЕlе судочинство доцільно запроваджувати nоетапно. Сnоча

законодавчому nорядку необхідно визначитись, яку систему 

Україна буде вnроваджувати - судочинст

здійснюване або суддями з адміністративних сnрав у складі за

•1ІІІШ•них судів, або ж сnеціалізованими судами. З огляду на це слід 
t.\f!ІІІВести зміни й доnовнення до Закону України "Про судоустрій" (або 
.рвJЮuсrи його в новій редакціі),прийняти Закон, який встановлював 

статус суддів адміністративних судів(або nрирівюпи його до ста-: 

суддів судів загальної юрисдикції ) і регулював би nорядок 

.'8Іійс:неІіНЯ ними nравосуддя, - "Адміністратив~о-nроцесуальннй 
)ІDДс~кс України", а, можливо, і Кодекс адміністративної юстиції 
'W~:Шrи, а також розnочати nідготовку й nереnідготовку суддів, які 
• lh'l,,... nрацювати в судах адміністративної юстиції. 

У nодальшому належить: здійснити nідготовку і nрийwптя 
адмінісТративних законів України - Кодексу державного 

•ра!шіння, Утворити систему адміністратиВних судів в Україні, ви-
"І!ІІІШІ:вши її зі структури загаль-ниХ судів або ж у самій структурі; 
:WI!IIй(:mtlТИ заходи по вдоt:коналенню заІ{онодавства,- nрийня:rоrо на 
JІІрІІПому erani створення адміністративноіюстиції; врегулюваnі nо

nідготовки й підвищення кваліфікації суддів цієї сиСтеми (че
маrістратуру й інститути та факулЬтети підвищення кваліфікаЦії 

ВбачаєТься, що до компетенції адміністративних судів слід 
розгляд сnорів про : 
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-визнання недійсними ненормативних ш1сьмов:их (ад1\Ііпі

стративних, індивідуаЛьних) актів держашшх органів, органів :rдісце
вого самоврядування та їх пос<щових осіб; 

- визнання: незаконними дій державних органів, орrаиів 

місцевого самоврядувюшя та посадовР.х осіб; 
-відшкодування збитків, завда:Нь-х nротизаконними акта

ми й діям:и державних (у тому числі правоохороШ:J:их оргаhід), орга

нів місцевого само:врядунанюr та їх посадових осіб; 
· - застосування: · до фізичних та юридичних осіб деяких .за

ходів адміністративного примусу (ШUГfШЮІад, адміністратшне за
триман:ня),кр:ім адміністратшших стягнень; 

- відм:ову у видачі ліцензій, дозволу на заняття mдnриєм

ницькою та іншими вдцами .діяльності, nроведення масових заходів 

(мітингів, демоистрацій тощо) чи ющаиня згоди на це з пор,уnrеншш 

закону; 

-відмову від реєстрації ~атутів об'єдНань громадян, у то-

му числі релігійних; 

- порушення порядку призначешш на посади та звільнення: 
з посад сцужбовців органів виконавчої влади та їх апарату, а також 
ашірату органів :місцевого самоврядування (перелік цих nocrщ вста
новити в законі); 

- необхідність прийняття адміністративних актів чи :щійс

нення відповідних дій органю.ш виконавчої влади та місцевого \:ама
врядування в інтересах: громадян чи юриди'ШИХ осіб; 

- законніст'Ь рішень, прийнятих органами дер.жавн:оrс 

уnравління й місцевого самоврядування у відповідних справах, та на 
скарги, pюrime подані до шІх, та ін.; 

- вдцворения іноземного громадянина за .межі Україин. 

До компетенції ад>Wністративюrх судів, вважаємо, с.'Іід в1д

нести сnрави про порушення правил охорони довкіл.І'Jя, земельно.гt' 

законодавства та інші, де однією із сторін є адміністративНИй орган. 

якщо не стоїть питання про притягнення до кримінальної відпові

дальності. У подальшому важливе наділення 'цих судів правом розг
ляду сімейних справ (при відсутності спору про майно), трудових 

спорів (де стороною виступає державна організадія}та сnрав непов-

нолітніх (крім кримінальних). · 
Така система адміністративної юстиції позитивно впли:не н;;, 

захист nрав і свобод громадян у сфері виконавчої влади, на утверж

дения режиму закониості в уnравліюrі, вивільнить загальні суди ві: 

розгляду значної кількості сnрав. З одного боку, це підвищюь ефек
тивність діяльності загальних судів, оскільки дозволить досконал:Їnіі: ) 
nровести спеціалізацію суддів, а з іншого - справи, що витікають з 
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І!n.rіНіLСТІ:>аТ'JJВJІПІХ nравовідносин, будуть розтлядатися фахівЦЯШІ -
саме в rалузі уnравління і nрава. 

О.Б. Червякова, r<анд. юрид. наук 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ОСІБ 

ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАКОНОМ УКРАЇНИ 
"ПРО БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ" 

Однією з найбільш поширених проблем, з якою стикаються 
............ ,т ... ., баліто країн перехідного nеріоду розвитку економіки (в то

числі й Україна), є боротьба з 1юрутrією. 
Закон України "Щ)о боротьбу з корупцією" (ст. 4) поЮІадає 

обов' язок перш за все на вjдповідні підрозділи Міністерства 
......,..,=•><v справ, податкової міліції, СлуЖби безпеки та органи про
,. .. .,,...."...,т .. України. У рамках ведення боротьби з корупцією зазначені 

nовинні виявmпи коруІЩійні діяння та діяння, пов' язані з ко

юrJmати заходи до приrяrнення винних до відповідальності 
.,..,п.,,= .. наслідків цкх правопорушень. 

У зв' язку з цим для пракrики застосувшшя законодавства 

боротьбу з корупціtю актуальним є питання про визначення: 
є:ктів, ЯJ.сі. підrтдають під дію Закону "Про боротьбу з кор)'ІЩією" 

1995. - J.rg 34. -Ст. 266] (далі- Закон), а також окреслеЮІЯ кола 

що можуть визнаватися коруrщійними або пов'язаним:и з ко-

Стаття 2 Закону передбачає, що суб'єктами корупційних ді

та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, є: а) державІІі 

(УЖЬ01ш.1;· б) народні депутати Укр'аїни, деnутати Верховної Ради 
rroнOJ\iH~:>l Республіки Крим, деnутати сільських, селищних. міс:ь

райониих, обласних рад; сільські, сеmпцні, міські голови та го-
ра:йошшх, обласних рад. · 

Частина 2 ст. З Закону до осіб, які підлягають притягненню 
відnовідальності, відносить військовослужбовців (крім тих, які 

~хощrгь строкову службу), а також осіб, які згідно з чинним зако
ЩWВС1'ВОj~І притягаються: до відnовідальності за адміністративні 

~oщщ,rшt~mrn на підставі положень Дисциплінарних статутів. 
Слід мати на увазі, що відповідальність за окремими норма~ 

заю.:шу можуть несm й такі спеціальні суб'єкти: а) державні слу
. які є посадовими особами (ч. 3 ст. 5 Закону); б) керівнш.н 

1111с:те1DСІ-в і відомств, державних підприємств, установ та організа

чи їх структурних підрозділів (ст. 10 Закону); в) особи, на яких 
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поЮІадено обов' язок складати протокол про в-чинеНЮІ корупційних 
діянь та діянь, пов'язаних з коруnцієЮ (cт.ll Закону). 

На практиці найбільше ломидок nрипускають правозастосу

вальні орtани при визначенні особи як державного службовця, що 
значною мірою обумовЛено недосконалістю ЧRRRoгo законодавства. 

Захон України ·"Про державну службу" [1~ 1993 . - N"!! 52.
Ст. 490] (ст. 9, 25) наводить перелік nосад nрацівників державних 
органів, які належать до відnов:іднвх :категорій державШІХ службов
ців. У деяких інших законах також nередбачено низку nосад nраців
ників державних органів, які вважаються державними сл:у. tбовцями 

· (Закони "Про забезпеченнr ~тарного та еnідеміологічного благо
получчя населення" [1; Н' . - N!! 27. -Ст. 218], "Про державну ви
конавчу службу" [1; 1998. - N"2 36-37. -Ст. 243] та ін:. ). Кабінету Мі

нісч>ів України надано nраво за nогодженням із відnовідним держа
ввим орrаном відносити nевні nосади до категорії державЮІХ служ

бовців (на підставі ч. 3 ст. 25 Закону "Про державну службу" Кабінет 
Міністрів України nрийняв за останні роки nонад 20 nостанов і роз-

. nоряджень із цих nитань); 
Оскільки · державний службовець є сnеціальним суб'єктом 

nравової (у даному виnад~~..)' - адміністраТИlІноі) відnовідальності, 
важJШВО, на наш nогляд, щоб на момент учинення вим nравопору
шеНЮІ він мав відnовідний правовий статус, визначальними елемен
тами якого є: наявність рангу _(ст . 26 Закону), прИ:й:юrrrя присяги 
(ст. 17 Закону), визначеню.;: обсягу службових повноважень За nоса
дою в інструкціях чн nоложеннях (cr. 11 Закону), декларуванюr до
ходів (СТ. 13 Закону). Вважаємо, ЩО В інших ВИПадках особа, яка фа
КТИЧНО обіймає державну nосаду, не є суб'єктом коруІЩЇЙf{ого чи 

іншого діяння, nередбаченого Законом "Про. боротьбу з коруnцієЮ" . 
з огляду на це викликає неnорозуміння nозиція. Пленуму 

Верховного Суду України, який у n. 6 nостанови від 25.05.1998 р. 
· "Про nракmку розгляду судами сnрав про коруnційні діяння та ішuі 
пpaвonopymeRIOI, nов'язані з коруnцієЮ" роз'яснив, що особа в:абу
ває статусу державного службовця: з моменту прийнятrя рішення про 
зарахування ЇЇ на nосаду державного CJJYЖ60BЦJI Незалежно :від ТОГО, 
прий:юща вона nрнсяrу чн ні, чн nрисвоєно їй ранг і чи попереджено 
її про встановлені в cr. 5 Закону обмеження:. 

Вважаємо, що запроnонована практm<а призведе до пору· 

шення: прав громадян, які nритягаються до адміністративної віцпові
дальності, оскільки nрийюrrтя їх на nосади державних службовців у 
Таких випадках здійсmоється без додержаннз: внмоr чинного законо

давства. 

Під коруnцією Закон (ст. 1) розуміє діяльність уnовиоваже-
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на виконання держави осіб, яка сnрямована на nротиnравне щr

!'&оРИ'СТ~ІНЕ[Я надаНих їм повноважень для: одержаНті матеріальних 
, послуг, nільг або інших переваг. Тобто для: пРитягнення особи 

відnовідальності 3а п. "а" чи п. "б" ст. 1 Закону обов'язковим є 
.-становлення факту одержання нею різних благ. 

Щодо складу інших nравопорушень, пов'язаних з корупці
.00, слід зазна-.шrи, що для: Деяких з них обов'язковим є встановлен-
JDІ мети- незаконного одержання матеріальних благ, послуг, пільг 

. ( " " 1 . 5 " " з . 5 ~~-· ) Інші lНШИХ переваг п. а ч. ст. _, п. а ч. ст . -.)(tАону. , на-
мають формальний склад правОпорушення і не потребуюТь 

,.-::uuЛJ,<J~,nu""н _з' ясування мотивів їх учинення (п. "б", п. "а" та п. "г" 
1 ст. 5 Закону; п. "в" та "г" ч. 3 ст. 5 Закону; ст. 9-'11 Закону). 

Розглянемо деякі склади правопорушень, пов' язаних із ко
_._,, ....... ...,.,_,"'· Зап. "г" ч. З ст. 5 Закону до відnовідальності можуть при
·JіІіоо....,. .""'''" посадові особи, які готують чи приймають незакоНні нор
:ІРпи:вно-t!равшJі. акти на користь фізичних чи юридичних осіб (на

І ,і)іІ>J![КЛад, про незаконне звільненщ від сплаТИ податків, зборів, мита, 

[.ІІппІИХ платежів; про порушення І;Іорядку відчуження майна, яке ne-
i • .., • • • 

..:8Ю,.'Ваlє в комунальюи власносn; про встановлення заиижено1 варто- . 
майна чи об;єкrів комунальної власності та ін.)~ 

Що ж стосусr_ься прийнятrя незаконних рішень, вважаємо, 
до них можуть бути віднесені будь-які рішення, що надають не

.•• ІЮJЕПrі переваги фізичним чи юрдцичн.им особам (наприклад, неза
·-NV''""алrа фінансових функцій; невжиття заходів, переДбачених за

~)ІІtJІІ(>М , до пршшнення правопорушень - приміром, незастосування 
•ІХОІ!J,lв, nередбачених ст. З7 Закону "Про зовНішньоекономічну дія
лw ....... f"Т"<."; незаконне звільнення від сплати миrа; незасrосування за

адміністративного впливу; накладання штрафу в меЖах "нижче 
•ІІЖчоJго"; незнернення до викQнання nостан~ви npo накладання aд
\JIDnCТJ>aтшнoJro стягнення; неnередача матеріалів до правоохорон

органів у виnадІ<аХ, передбачених законом; прийняття справи до 
.• !JОващкm:ІНЯ в суді без сnлати держмита у випадках, коли поз~ч 

може бути звільнений від цього з nідстав, передбачених законом, 

). 
Декларування д~одів осіб, уnовноважених на виконання 

і8Іnп·тП·""держави, здійснюється в порядку й на nідставах, передбаче

ст. 13 Закону "Про державну службу". Відnовідно до цієї норми 
яка претендує на за:йнятгя посади державного службовця ІІІ

категорій (ст. 25 цього Закону), подає за місцем :майбутньої спу
відомості про доходи і зобов'язання фінансового харакrеру (в 
числі й за кордоном) щодо себе і членів своєї сім'ї. Особа,' яка 

на зайняття посади державного службовця І та ІІ категорій 
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(ст. 25 цього Закону) , повинна подати також відомості про належне 

їй та членам ії сім'ї нерухоме, цінне рухоме майно, вюzади в банках 

та цінні папери. 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

11.08.1995 р. "Про застосування: статті 13 Закону України "Про дер

жавну службу" 'державні службовці -подають. декларації про доходи 
за місцем служби щорічно до 15 квітня: за ПОІІередній. звітний рік. 

Порушення вимог фінансового контролю тягне відповідаль
ність за ст. 9 Закону, яка nередбачає два види адміністратИвних nра
вопорушень - такі, що мають закінчений характер, і триваючі. До 
nepiiПLx слід віднести подання неповних чи неправдивих відомостей 
про доходи та зобов' язаніrя: фінансового характеру, несвоєчасне по
дання відомостей: про відкрИІТя ваmотного рахунку в іноземному 
банку. Решта nравоnорушень - неподання відомостей про доходи 
та зобов ' ЯЗанІL'І фінансового характеру, неnоданця відомостей про 

відкрmтя вашотноrо рахунку в інозеь-mому банку - є триваючим. 
Цей: висновок вmтиває з rієї обставини, що після ciDIИily 

строку подання відповідної декларації державний службовець nочи

нає вчишовати відповідне nравопорушення, яке триває доти, доки 
він не задекларує доходи згідНо з вимогами Закону. Тож строк дав· 

нини притягнення: особи до відповідащ.ності буде відраховуваrnся з 
моменту встановлення правопорушення відповідним чином. 

Поряд з цим вважаємо, що загальний строк давнини притяг

нення державного службовця: до вvuювідальності за ці правоnору
шення сплине 15 квітня наступного року, коли державний службо
вець nовинен буде nодати нову декларацію про доходи та зо

бов'язання фінансового характеру. 

Належить, однак, звернути увагу й на таку обставину: чинне 
законодавство не nокладає на жощ:н державний орrан чи посадову 
особу обов' язку контроЛІО за своєчасне подання декларацій держав
ними службовЩІМн та достовірністю відомостей, які в них містяться. 

Тому, як вбачається, доцільно внести відповіДні доnовнення 
до ст. 13 Закону України "Про державну службу", nередбачивши nо
кладення контролю за св<?єчасним: додержа:щшм вимог щодо декла

рування доходів державнИми службовцями на керівників міністерств 
і відомств, державних установ та організадііі:, які безпосередньо nри· 

ймаЮть їх на роботу. 
Потребує доповлети :й ст. 10 Зако:ну "Про держав:ну nодат

кову службу в Україні" [ 1; 1994_. - N!! 15. - Ст. 84] щодо здійснеШІЛ 
контролю за достовірністю відомостей:, які містяться: в декл·араціях 
державних службовців. 

Для виявлення правоnорушень, передбачених п. "г" ч. 1 ст. 5 
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Закону, слід виходити з nоложень відnовідних заtонів, які реrуmо

ють інформаційні відносини в державі. Пр~ цьому осТанні можуть 
буrи nоділені на таІ<і групи: 

· 1) закони, ·що зающдають nравові основи інформації та реrу
JПОЮТЬ діяльність засобів масової інформації (наприклад, закони 

"Про інформацію" [1 ; 1992. - N!! 48.- Ст. 650], "Про друковані засоби 
:масової інформації (друк) в Україні" [1; 1993. - N!! 1. - Ст. 1], "Про 
телебач:енняірадіомовлеиня" [1; 1994. -N2 10. -Ст. 43] таін. ); 

2) закони, які nокладаюТь · на державних службовців зо
бов'язання надавати інформацію на заnити (вимоги) правоохоронних 

та інших органів (наnриклад, закони "Про прокуратуру" [1; 1991. -
N2 53. - Ст. 793], "Про міліцію" [1 ; 1991. - N!! 4.- Ст. 20], "Про орга
нізаційно-правові засади боротьби з організованою зло'ШННістю" • 
[1; 1993. - N<.! 35. - Ст. 358], "Про державну nодаткову службу" 
та ін.) ; 

3) закони, . що зобов'язують державних слуЖбовців, які є nо
садовими особами,! надавати громадянам інформацію про наслідки 
розгляду їх звернень (приміром, закони "Про звернення громадян" 

[1; 1996. - N!! 47. - Ст. 256], "Про nенсійне забезnечення" [1, 1992. -
3. -Ст. 10], "Про державну доnомогу сім'ям з дітьми" [1 ; 1993. -
5. - Ст. 21} та ін. ) . 

Віднесення останньої групи законів до таких, порушеиня 

-..""""'л тягне :відnовідальність за n. "г" ч. 1 ст. 5 Закону "Про боротьбу 
коруnцією"; nотребує деяких -пояснень. Вважаємо, що звернеиня 

rр<>м;:щян до органів державного упр~ління спрямовані саме на реа
~пtзю:(ію їх конкретних конституційних праВ (у тому числі права на 
!ОС.каJ>жс~mІЯ дій та рішень посадових осіб та колегіальних органів, 

fзабезІnе''ІеЕІНЯ соціального захисту тощо). Відnовіді на такі звернення 
:М1С:ТЯ1rь роз 'яснення, викладення мотивів і nідстав щодо прИЙНЯ1rого 

ріD[ення, тобто являють собою один із видів інформації, необхідної 

забезnечення механізму реалізації громадяНами своїх прав, сво
бод і законних інтересів. За таких умов відмова у відnовіді на звер

..,ЕJШЯ громадянина nовинна розглядатися як ненадання інформації, а 
·.Ис~вс)єчасІІа відnовідь на звернення - як затримка у наданні такої. 

На нашу думку, вчинення коруnційного діяння чи діяння, 
a.,., ·иnr·n з коруnцією, є насЛідком невиконання державним служ

~ЬоІшемобов'язків, nокладених на нього ст. 10 Закону "Про державну 
•~етт=У'\"". Це проявляється nередусім у недодержанні особою Коне

та інших актів законодавства УкраїнИ, невиконанні компе- · 
''І'е1•тиТХА.< державним органом nокладених на нього завдань, що при

значну -матеріальну чи моральну шкоду державі, громадяни- . 
, nідприємству, установі, організації чи об' Єднанню громадян. 
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Тому у 'відповідних nравозасrосувальних орrа:Ю.в nід час nn. 
явлення: порушень Заколу ''Про боротьбу з корущrі.єю" ВИНИІ\ЗlО'І'І, 

підстави для застосування ст. 22 Закону "Про державну службу", щ 
передбачає можливість відсторонення: правопоруІПІUІКЗ. від ВИ!(ОJІан

в:я: повноважень за посадою й проведення: службо~оrо розслідувшщя, 
Але, на жаль, цей ефеJсrивний: засіб вІІЛІП3у на корупціонерів в 

У .країні майже не застосовується. 
У cniunriй боротьбі з корупцією в Україні, на наш погщ 

спрШІЛИ б: розробка більш досконалJJХ механізмів попередж.еКЮІ :ко
руnції та зловживань владою; :встановлення: процедур _!3иявлення та 

притягнеВУя до відповідальності корумпованих осіб, перш за. все по
садовJ:ІХ; вироблення адеюЗатних засобів реагування на всі nрояви 
таІ<ИХ правоnорушень. АІ<Туальн:им, вважаємо, є вирішенм ІІИТаІІНJІ 
npo відповідальність осіб, причеnmх до :коруnції, а також вжштя 
економічних .санкцій до юрИ,ДИЧЩІХ осіб, на користь яких здійсmою
ться: RоруппШпі зЛовжиВання слуЖбовим ста8:овшцем та інші діяння, 
nов'язані з корупцією. 

Список лitnepanrypu: 1. Відом. Верхов. Радн Утсраїни. 

М.Г. Шульга, канд. юрид. наук 

поняття миmого ПРАВА 

Різноманітність форм і методів здійснеНня: м:иrної справи 
обумовлює необхідність їх чіткої нормативно-юридичної регламен
тації. Фую{ціонуваБНЯ' · митного механізму спирається на широку 

. норматИвну базу. Для видіЛ'еННЯ' будь-якої сукуnності норм в окрему 
nравову галуз:ь · потрібна наявнісrь власного nредмета й методів пра· 
вового реrулювЗшщ які ним зумовлені. А оскіл:ьш миmе nраво -
яВище nор.іВ:в:ян:о нове й мало досліджене в nравовій науці, вІІЯВлен· 
в:я: йоrо nредмета й методу регулювання є досить смадним і одноча

сuо аJсrуаль:ним завдавв:я:м. Серед юристів відсутня. одностайність У 
uи.танні про 'те, чн існУє така самостійна галузь, як мшне nраво. 
ОчевидНо, що галузева налеЖність митного . права має значеІПІЯ не 
тіл:ь:кн з теоретИчної, але й з nрактичної точки зору. Віднесення: npa· 
вових норм до визначеної галузі nрава означає, що на них nоширює· 

ться. відповідний rалузевий режим (nрив.циnи, методи Щ,а:во"Воrо ре· 
rулюваннв: тощо). 

· Одні пра:вШІКИ :вважають митне nраво nідгалуззю адмінісr· 
ративноrо nрава, інші визнають його с~юсrійною галуззю праВа. 
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дехто ж відноси:rь митне nраво до комплексних ~й. Є .цумка, що 

мова може :йти тільки npo митне законодавство, тобто законодавство 
про митну сnраву. 

Найбільш ТИІіовий: підхіД ДО визначення митного nрава зна
ходимо в К.К. Сандровс:ького. Він вважає, Що норми, ЯІ<і стосуються: 
митного контролю зазвичай відносять до адміністративного права. А 

для цього існують вагомі підстгвн: адже митні органи мають в:ико- . 
навчо-розnорядний характер і здійснюють сво1 фушщії у визначеній 
сфері державного уnравління. Саме тому в літературі з радянського 
адміністративного права вся сфера митних справ державИ розгляда
лася: як одна із ·сторін державного управління. Чіткість, .єдиний під
хід до віднесення митних органів до органів державного управління 
відсутні навіть у рамках загального для всіх навчальних курсів з ад
міністративного nрава. Але вже є підстави говорити, вважає він, про 
наявність особливої nідгалузі в рамкаХ адміністративного права -
миrного права, а з nодальшим роЗвиrком правовідносин у цій сфері 
з'явнться:.можлпвість і ДWІ виділення митного nрава у самостійну та
пузь [5, с. 18,19]. Слід зауважиrн, що такий: підхід до визначення ми
твого nрава був зумовлений: державною моноnолією зо:вніmньої тор

гівлі. У содіЗлі.стичний: nеріод митне право в основному регулювало . 
процедури миrноrо контролю. Головним завданням мигної служби 
була організація та здійснення МИГНОГО контрото за переміщеНЮІМ 
через кордон особистих речей громадян. · 

Загальновизнано, що вихідним моментом для виділення в 
сисtемі права відносно відособленої групи юридичних норм слід 
вважати специфічний: характер суспілЬних відносин, які регулюють
ся даними нормами, тобто критерієм, що визначає особливості пред
мета nравового регулювання. 

Предметом регулювання митного права є митні відносини, 
що складаються при n~міщенні транспортних ~собів, товарів то
що. 

Відповідно до ст. 15 Митного кодексу України: а) "това
ри" -це будь-яка переміщувана- через .митний кордон України про

дукція:, у тому числі та, на я:ку · поmирщюТ:ься: права іmелекrуальної 

'ВЛасності, поJ41Уrи, роботи, що є об'єктом купівлі-продажу або обмі
ву; б) "предмети" - будь-ЯІ<і предмети, переміщувані через митвий 

~дон; в) "трансnортні засоби"..:. трансnортні засоби, що тимчасово 
прибувають на мнгну тернrорію УКраїни або відбувають з цієї тери
'І'Орії й використовуються для міжнародних nеревезень ванrажу, ба
rажу та пасажирів [2; 1992. - NНб. - Ст. 203]. Фізичні особи висту
nають тільки як суб'єкти (учасники) миrннх відносин. 

Митні відносини є самостійним вцдом суспільних відносИн. 
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· Одночасно вони різнорідні за своєю суттю. Можна вирізнити декіль

ка груп миmих відносин, які сЮІадають предМет митного права 

Перша - це адмініСтративно-nравові відносИШ!, що ·виникають на · 
основі державно-владних прІПІИсів і стосуютьсЯ різних обмежень на 
ввезення та вивезення товарів (:квотування, ліцензування), а таІ<ож ті, 
що стосуються порядку здійсненвя митних операцій і виконання ми
тних формальностей. Друrа група - це фінансово-nравові віднсс:интд, 
.пов'язані зі стягненням мигних платежів. Це дві основні 'груnи миг
них відносин, які складають предмет мшного права. 

В окремі групи МОЖНа ВидіЛИТИ віднОСИНИ, ПОВ' язаІrі З ПО
рушеННЯМ мшних правил і відповідальністю за це. У митній спраІІі 
присутні й диспозигивні відносини, учасники яких мають юридиЧJІУ 

рівність. Саме такими є відносини митного брокера і клієнта. 
Така багатоплановість у сфері митних віднос1m відрізняєть

ся специфікою і ре.rуmоєтьс.я нормами різних гадузей права. Таж, 
якщо nерша група' ре.rуmоється нормами адміністративного права, то 

друга - нормаМи фінансового, банківського й податковоп). Дуже ча
сто сусідять відносини, що ре.rуmоються різними галузями права. 
НапрИІ<Лад, ст. 55 МК України передбачає, що законодавством 
Україіш ДJІЯ громадян можуть буrи встановлені кількісні й варrісні 
обмеження на переміщення: через _митний кордон України речей 

окремих видів, а також підстави, за наявності яких допускається таке 
переміщення (2; 1992,._- N216. -Ст. 203). Постановою Кабінету Міні
стрів України від 11 вересня 1996 р. N2 1094 було затверджено 
"Перелік предметів nромислового призначення, що застосовуються у 

виробничій сфері, вивезення (пеJ}есилання) ЯІ<ИХ rромадянами 
України, іноземцями. особами без громадянства за межі території 
України забороняється" [6], а постановою Кабінету Міністрів Украї
ни від 10 липня 1998 р. N2 1043- "Перелік продуктів харчування ро
слинного і тваринного походження, які має nраво ввозити на терито
рію України одна фізична особа для власного споживання" [9]. 

Нормами адміністративного й фінансового права реrулюю

ться відносини, що ВИНИІ\ЗЮТЬ при внесенні податку на добавлену 
вартість до бюджету під час ввезення (пересилання) товарів на мит

ну територію України [4; 1998. - N2 14. -Ст. 518]. Нормами банків
ського права реrулюється nорядок надання уповноваженим банкам: 

індивідуальних ліцензій на вивезення банкнотів іноземної валюти та 
спеціальних дозволів на ввезення банкнотів іноземної валюти, блан
ків чеків [4; 1997. - N2 42.- С. 80]. 

У митній сnраві все частіше застосовуються договірні заса

ди правового ре.rулювання. Найчастіше вони виникають на етапах 

митного оформлення -декларування, перевезення Іrід митним конт-
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RІОдrем тощо; у процедурі деяких митних режимів- 1\tаrаЗИН безмит

т-:>рrі:влі, митний склад. У низці вИпадків митно-правова норма 
Ас:ТШfЮ.ЕІЛКІє порядок оформлення цивільно-правових відносин між 
rасниками процедури митного оформлення. Стаття 47 МК України 
,.:редбачає порядок допущення: митницею підприємства до де:клару

~ на nідставі договору [2; 1992.- N!!lб.- Ст. 203]. 
У проекті нового ~ного кодексу УкраUп1 передбачено 

10Jкре:ми:й розділ, ЯІ<RЙ регулює підприємницьку посередницьку дiя
~.&jllJd'.ll(.'l:ь у галузі митної справи. Визначено, що взаємовідносини мит

брокера з особою, яку він nредставляє, здійснюЩtЬся на nідста

нотаріально засвідченого договору (конrракту), а стосунки миrно

перевізНИУ-а з власником товарів визначаються відповідниJ\.1 дого-

'Тшшr.r чином, митНі відносини. ц предмет регулювання 
різних галузей права є складною комплексною системою. Як 

ааJ.ш:І~ІИВ о. :м. Козирін, "митне право являє собою симбіоз адмініст
Dа1'ИВНО··пр,авІ:JRJіІХ і фінансово-правових норм із вкраnл:інням о:кре

інстиrуrі.в з інших галузей права [3, с. 44]. 
ТашІ двоїстість митноrо права вюначена основними фун:к

мнтноl справи- фіскальною і регулятивною. Однак, незважа
на те, що митне право як :комплексна галузь законодавства 

~:WlЄf!E>cя з норм: різних галузей права, воно регулює відносно ca
... n ...... ,,nr., сферу суспільного життя, пов'язану з переміщенням това

транспортних засобів та інших предметів через митний :кордон. 
роль серед суспільних відносин, які регулюються мит

правом, складають відносини, що регулюються нормами адміні-

18tІ}:ІаТJИВJfО'f'О та адміністративно-процесуального права (бо тут пере

~іІІа)]К<m)ТЬ відносини, пов'язані з управлінською, організаційною дія
!8ЛЬІ~стю митних та інших органів виконавчої влади) . 

Для регуЛювання: кожної групи відносин або сукупності ни
груп застосовуються притаманні їм ~1етоди і способи правового 

іhІеflf.JШ:>ваІННя. Для митного права найбільш характерні владні припи~ 
але багато митних правовідносин регулюються за допомогою за

:.~ІЮJJюн та дозволів. 
С . С. Алексєєв вважає, що "разом з розвитком законодавства, 

І!ІУJ>~шше:Іmм потребами економічних, а також соціально-політичних 
інших відносин, видаються комплексні акти, які повніспо або час

порушують цілі сфери соціального життя. У цих випадках 

:комплексні галузі законодавства, в яких об'єднується за 

чи Lтnnoю предметною; тематичною або цільовою ознакою 

Dщrди'':ПІо різнорідний правовий матеріал'' [1, с. 84]. Ю.А Тщоми
же зазначає, що ''критерії галузевого поділу права й за:коно-
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давства застаріли", що "потрібен більш широкий, сучасний підхід, 
який охоплює співставлення юrасифіrм'Щії галузей юридичної науки, 
галузей nрава та загальноnравового класифікатора галузей законо

давства" [7, с. 68]. Такі погляди цілком мають право на існування, як 
і концепція митного nрава, згідно з якою воно розлщдається як га
лузь законодавства, що складається з норм різних галузей права. 

Виділення nравових формувань і визнання їх як галузей 

права пов 'язане не тільки з характерним і специфічним для кожної з 

них nредметом і методом регулювання, але й з певною їх цілісністю 

незалежно від характеру цієї галузі права. Системоутворюючи:ми 
чинниками вистуnають комnлексний характер суспільних регульо

щіних відносин, обумовлених сnецифікою Gамої митної сnрави, і од
ночасно комnлексне правове регулювання. У цьому розумінні по
няття "система митного nрава" вrGІЮЧає в себе підрозділ юридичних 
норм цієї галузі - головні частини, основні розділи, інститути та 

норми, що до них входять. 

До загальної частини митного права входять пошптя і зл-rіст 

митної справи, митної політики та її цілей, митної території, мипюго 

кордону та інші загальні терміни й поняття, закріплені в 1rnтному за

конодавстві, а також розділи про суб'єкти митного nрава, формн й 
ме1·оди діяльності митних органів, відповідальність за порушення 
митних nравил і провадження по них, основні принципи переміщен

ня товарів і транспортних засобів, митні режи:.\1и, митний контроль . 

Але "Загальні положення" розділ І МК України містять не всі ці nо
няття [2]. Проект нового Митного кодексу також не відображає по

ділу митного права на загальну й особливу частини. Здається, що й 
найближчнм часом такий поділ навряд чи буде сформовано, оскільки 
на м:итно:му праві, яке перебуває зараз у стадії свого становлення:, 

відбивається перехідний період формування рннкових відносин та 

інтегрування економіки Yкpaimr у світове господарство. 

Вивчення розвитку кожної rалузі права веде до зіткнення з 

таким явищем, як джерела nрава, тобто йдеться про способи норма

тивного вираження правових правил поведінки, завдякч яким nраво 

матеріалізується, стає відчутним. 
Вищезгадане повною мірою стосується й джерел митного 

права. При цьому необхідно зауважити, що тут історично формуєі-ь
ся своЯ система джерел, яка породжуєrься предметом і методом пра
вового регулювання і залежить від особливостей та етапів економіч
ного розвитку. Джерела митного права ск.тrадають єдину цілісну сис
тему, елементи якої знаходяться у відносинах субординації та ієрар· 
хічної nідпорядкованості . Основними nринципами побудови систе

ми джерел митного права є конституційність і законність. 
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До основних елемет-ів джерел митного права належать: 
а) внутрішнє мІпне законодавство; 

б) міжнарод·по-правові договори та угоди за участю України. 
До nершої груnи нал:ежать: Конституція України, зав:они, 

нормативні акти Президента, уряду, міністерств, державІLtІХ коміте

тів та інших органів виконавчої владИ. Норми митного права містя
ться також у деяких актах регіональних митющь. Кожне із згаданих 
джерел мrпного права має свою специфіку. · 

Серед законодавчих актів, реrушоючнх митну справу, цент

ральне місце посідають Митний кодекс Україшr [2; 1992. - N2l6. -
Ст. 203] та Закон У:країІШ "Про єдиний мигний тариф". [2; 1992. -
M>l9. - Ст. 259]. За юридичною силою вони постуnаються тільки 
Конституції .України і є rією правовою базою, на шсій будується і 
розвивається все ми-тне законодавство. І хоча ці закони охоплюют~ 
р:ізні суспільні відносиmr, відрізюnоться одни від одного і за юриди
чними властивостями, разом вони створюють · єдине ціле. Таке 

об' єднання двох найважі'ІИВіІІШХ законів знайшло відбиrпr в проекті 

нового Митного кодексу України. 

Важливу роль у механізмі митно-правового регулювання ві
діграють nідзаконні акти. У зв' юку з динамічним, мобільним харак
тером митної справи закони об'єкшвно не в змозі його регулювати. 

Цьому сприяє і велика кількість відсилочних норм у текстах митних 

законів, а -;акож та обставина, що митне право, яке орієнтуЄТься на 
ринко~у економіку, проходить стадію становлення. 

Підзаконні акти - джерела миrноrо права в залежності від 
виду ор тану, який їх видав, можна nоділити на такі rрупи: 

а) укази й розпорядження Президента України; 

б) постанови і розпорядження уряду України; 
в) nідзаконні акти, які nриймаютьсяДМСУкраїни та інши

ми цеmральшr:ми органа.wи виконавчої влади; 

г) спільні акти, які приймає ДМС Україшr з іншими держа

вними орrанами. 

Тенденції розвитку митного nрава України відображають 
його націленість на міжнародно-nравове співробітниr.,rтво й участь 
України в міждержавному регуmова:нні у сфері митної справи. Ця 
співпраця розвивається в 3-х основних наnрямках: в-.1аємодія з краї
Шl1\Ш СНД; співробітництво з країнам:и далекого зарубіжжя; сnівро
бі.пшцтво ..в рамках міжнародних організацій. Одним з пРіоритетних 
наnрямків сnівпраці з країнами далекого зарубіжжя стає розвиток 
коитактів з Європейським Союзом. . 

Розвиток зовнішнЬоекономічного сnівробітшщтва, туристи
чного обміну, rум:анітарних контактіІІ вИЮІИкає необхідність уніфі-
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кації мит.ного законодавства. За допомогою уніфікованих норм вста
ноВJПОються: єдині правила митного оформлення та єдині форми до

кументів; однакові види, форми й способи митного контрото; єдині 
кВоти пропускання тих чи інших предметів; однакове визначення 
найважливіших митних термінів. 

Слід зауважитИ; що в митній практиці не заборшіе1ю засто
совування правового звичаю. Використовуєгься він (хоча й обмеже

но) при митному оформленні вантажів (звичаї морських портів) і nри 

вИзначенні митної варrості (практика, що склалася в міжнародній 
торгівлі). 

Велика кількість нормативних актів; часті зміни . норматив

ної бази митного регулюваЮІЯ вИкликають необхідність їх упоряд
куВання. Систематизація чинних нормативно-правових актів у сфері 
митного права має надзвичайно важливе значення для розвнтку мит

ного законодавства. Шсля проголошення незалежності Україна по
чала створЮвати нову систему митного права, багато аспектів якої 
концептуально не були .Розроблені. Цілком rtриродно, що це сутrєво 
rальмувало fi розвиток. Основним напрямком у цій роботі стала 
кодифікація. Багато уваги приді.JDІєгься й виданню збірок митного 
законодавства, упорядкованих за визначеними критеріями (за 

предметним, хронолqrічним, алфавітним тощо). При цьому слід 
зазначити, що значного розвитку одержала неофіційна інкорпорація, 
яку здійснюють організації, що не мають на те спеціальних 
повноважень. 

Держмитслужба України тільки розпочинає nроводити 
роботу з відомчої інкорпорації. 

Ваговим результатом кодифікування є створеНня nроекту 
нового Митного кодексу, прийня.ття якого зробить · можливим !з 1 

максимальною повнотою виюіасти основні правила й прmmси, що 
діють у митній справі, в одному зведеному акті, що стане зна':ІНИМ 

кроком розв:иrку у систематизації миrного законодавства. 

Список літератури: 1. Але:к:сеев С.С. Государс111о и nраво: НачальНЬІЙ 
курс.- М.: Изд-во МГУ, 1993. 2. Відомості Верховної Радн України. · З. КоЗЬІрин А.Н. 
Государственпо-правовой механизм таможенной политнкн зарубежнЬІх е1ран. - }vf.: 
Изд-во МГИМО, 1994. 4. Офіційний вісник. 5. Сандровский КК Таможенное право. 
-К: Вища шк., 1994. 6. СП Ужраїни.- 1996. -N217.- Ст. 486. 7. Тихомиров Ю.А. 

Курс админиСІратнвноrо nрава и процесса. - М.: Изд-во ЮРИНФОРМЦЕНТР, 1998. 
,8. Урядовий кур'єр.- 1998.- N2 136-137. - С. 10. 
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В.Я. Настюк, канд. юрид. наук 

МИТНИЙ ЗАКОН 
ЯК ОСНОВНА ФОРМА МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Для повнішого з' ясування теоретичних засад митного зако
нодавства УкраІни необхідно особливо ретельно розглянути питання 
про.._йоrо форму. На основі відповідних положень філософії в юри

дичній літературі виді.ляєrься внутрішня і зовнішня форма юридич
ної норми. КоЖне із зазначених суджень про форму юридичної нор

ми є результат різних підходів до розгляду даного явища. Наш підхід 

до процесу дослідження: митного законодавства, висвітлення: його 

хараткерних рис у даному випадку пов' язаний з аналізом зовнішньої 

форми цього яВиша. У науковіЙ літературі прямо підкреслюється, що 
одна з характерних рис юридичної норми якраз і полягає в тому, що 

ці норми видаються. і санкціонуються державою в суворо визначених 
формах, Я,КИМИ стосовно митного законодавства України й висrупа
юп, нормативні акти, що характеризуються відповідними рисами, 

структурою і направленістю дії на регулювання відносин у митній 
сфері. 

Виходячи з цього, для теорії процесу правотворч9сті важли
во мати чітку відповідь на запитання про те, чи кожний нормативний 
акт, який виражає митно-правову норму, можна вважати формою 

митного законодавства України? 

В юридичній науці відсутня єдність у питанні щодо норма

тивнwл актів, створюючих форму законодавства. До них відносять чи 

то тіль:ки акти, видані вишими представницькими органами держав-, 

ної влади або прийняті в nорядку всенародного голосування чи су
купність нормативних актів вюцих органів державної влади й управ

ліmш або всю систему нормативних актів, діючих у державЦІ]. Од
нак ми вважаємо, що в умовах формування правово! держави фор

мою митного законодавства може бути лише митно-правовий закон. 

Усі інші нормативні аь.-rи, які виражають ' митио-правові норми, є 
підзаконними. "Перебуваючи" під мицю-правовим законом, останні 

не можуть змінювати, скасовувати його, перечити йому, інакше та

кий підзаконний митно-правов~ акт сам підлягає скасуванню юс не
законний. 

ОзнакИ митно-правового закону з урахуванням відповідних 
теоретичmfХ положень можуть бути поділені на а) матеріальні, хара

ктеризуючі закон з точки зору джерела, зміст й значещщ і б) галузе

во-правові, які -відбивають юридиЧні риси закону, особливості пра
во,творчої та правозастосо.вчої процедури у сфері митних відносин. 
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Мшно-nравовий закон являє собою акт, який безпосередньо 
виражає загальн,у державну воmо у митиііі справі. Його створен
ня - викточно компетенція органів законодавчої влади - Верхов

ної Ради України або ж безпосередньо - народу Україщ коли матно

nравовий закон приймається в порядку референдуму (ст. 72 Конети-
тудії України) . -

Зосередження законодавчої дія..lJЬності в руках вищого орга

ну . законедавчої влади чн безпосередньо народу обумовлено реаліза
цією незалежності й суверенітету · України. В умовах формrйаІІШІ 
правової держави й громадянського суспільсТва саме органи законо
давчої .влади виражають суверенну воmо нароДу. Тому шrrно
правові закони внетупають актами, виражаючими якщо й не всю во
лю, то принаймні воmо більшості народу України. _ 

За своїм матеріальним змістом мшно-правовий закон - акт, 

присвячений одному з головних :пи:rан:ь організації та функціонуван
щ виконавчої діяльності Української держави, тобто регулюванню 
найбільш важливої й стіjі:кої групи управлінських відносин. У миr 
но-правових законах закріпmоєrься статус суб"кrів .митних відно 

СИН, ВИЗначаються зміст і форма діяльності апарату державнОЇ МИТ 
ної служби, його. взаємовідносин . з іншими суб'єкrами в митно 
правовій сфері. _ , . . 

За своїм значенням для процесу ефективної реалізації нор 
митиого прсща, миrно-правовий закон є актом первинного характеру. 

у мшно-правових законах містяться первинні митно-правові норм 
які являють собою відправні начала в миrній сфері, розвивають, д 
повнюють і змінюють її основи, надають їй відповідної єдності в св 

стемі ЗЩ<онодавства. Вони закріплені в інших нормат.виних 
грунтуються на митно-правових законах, мають у даній площині n 
хідний характер, тобто базуються на засадах, встановлених у мити 

му законі . . 
. За своіm~ юридичними якостями митио-правовий закон 

це акт, ·яісий має юридичну силу в системі всіх форм реалізації но 
митиого права. Це проявляється в тому, що: а) всі інші мити 

правові акти повинні видаватися й реалізовуватись на основі зако 
і не суnеречити їм; б) як найвище вираження державної волі в м 

· но-правовій сфері зміст законів не підлягає контрошо з боку бу 
яких органів, крім Верховної Ради й КонСтитуційного Суду Укр .. 
в) миТно-правові закони можуть бути скасовані або змінені Лише і 
шим законом. Конституційний Суд України: у випадку невідпов· 

сті законів чи їХ окремих положень Конституції визнає їх не:чнню~ 

з моменту введення; останніх в дію (ст. 22 Закону "Про Конетиту 
ЩІ Суд України:") [2; 1996.- .N'!! 49. - Ст. 272]. 
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За характером nравотворчої nроцедури мкrно-nравовий за

кон являє . собою акт, nрийнятий в особливому nорядку. МІОно

nравові закони, як і будь-які інmГ галузеві закони, nрИЙмаються, як 
уже зазначалося, вищим органом . законодавчої влади, -:- nарламен

том України, а ТЗІФж в nорядку відnовідного референдуму. Внесення 

законоnроектів, їх обговорення, розгШІд, прийюптЯ й оприлюднення 
підпорядковано відnовідній nроцедурі. . 

Наявність розгЛянутих матеріальних і галузевих ознак свід
читЬ, ЩО мкrно-правовий закон- це nрИЙНЯТИЙ В особливому nо
рядку nервинний акт з основних mпань організації та функціону
вания мкrної системи Української держави, який виражає загальну 

державну волю і має вищу юридичну силу в системі форм реалізації 
актів митного законодавства. 

Аналіз nроцесу реалізації митно-nравових законів nризво-

дить до висновку, що вони, як і всі інші rалузеві закони, уrворюють 

цілісну систему. Остання характеризується єдністю, органічною ці
лісністю. Єдність системи обумовлена схожістю змістом виражених 

у них законодавчих митно-nравових норм. Ці норми є важливим 

формуючим чинником досліджуваної систе?.fіІ, що дозволяє вирізни

ти в ній закони "чисті", які містять в основному мшв.о-nарвові нор
JІ.Ш (Миrний: Кодекс України), й закони з nереважною кількістю за

конодавчих митио-nравових норм (закони Україин "Про ставки ак
цизних зборів і ввізного мита на тютюнові вироби" {2~ 1996.- N'!! 8.
Ст. 32], "Про вивізне (ексnортне) мито на живу худобу та пцсі.ряну 
сировину" [4], "Про лізШІГ" [2; 1998. ~ .N'!! 6. -Ст. 68], "Про nромис
лово-фінансові !руnп в Україні" [2; 1996. - N'!! 23. - Ст. 88], "Про за
гальні засади створення і · функціонування сnеціальних (вільних) 

економічних зон" [2; 1992.- N'!! 50.- Ст. 676] та ін. ) . Такі закони мо

жуть бути віднесені до системи митного З<Ц<онодавства ЛИІіІ:е умовно, 

в тій частині, в якій вони містять законодавчі митно-nравові норми й 
реrулюють відnовідні сторони мкrної діяльності Української держа
ви. . 

Зміст (внутріmия єдність) системи митно-nравових законів 

доповшоєrься верховенством Конституції України, а також 

об'єднуючою функцією відnовідних кодифікованих митио-nравових 
законів, наприклад Мигного кодексу України. 

У той же час система митно-правових законів характеризує- . 
ться внутрішнім розчленіниям, диференційністю . отже, митні зако
ни, на наш погляд, можна уявити яК динамічну систему, що складає

ться зі ЗнаЧНОЇ кількості В3аЄМОЗВ 'язіших законів, які Самі ЯВЛЯЮТЬ 
собою самостійні, причому теж складні правові системи. 

Дослідження системи митно-правових законів в асnекті її 
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диференційноі реалізації дозволяє зробити висновок про ная:вність у 
ній вертика.тrьних і горизонтальних щющин. 

Вертикальна площина сис-теми, мнтно-пра.во.вих законів ви

ражає відносини підпорядкованості, підлеглості, субординації 1 тим 

самим :шачно впливає на збереженюt внутрішньої узгодженості, 

юрд..'lдчної єдності й цілісності цієї системи. Зміцнення названих 

зв'язків (відносин), контроль за іх достри:vrанням -- важопша умова 

ефеь.1ивної реалізації r.штно-nравшшх актів, їх стаШльності, підал
щення їх соціально-юридичної якості та ролі як джерел права і. форм 

реалізації митноі· норми. І &1впакп, будь-який відступ від пршшипів 

ієрархічності системи законодавства викликає протиріччя, суnереч
ності, ЗНlD!\.")'Є Ії злагодженість, цілісність, а разом 3 тим і ефектив
ність у процесі реалізації ії норм. Головною ознакою, що в:нзн:ачає 

місце того чи іншого митно-правового закону в ієрархі'іній структу

рі, є його юридична сила, яка являє собою rюрівшшьну властивість у 

реалізації nринципУ верховенства Консти.туціі: України, ію.Lrих зако
нів у митній сфері . 

З точки зору юридичної сили як порівняльної якості мишо

nравових законів важливо вияснити характеристику положень Конс

титуції України та митно-правових законів; розвиваючих 'її поло
ження. 

Конституція України в системі митно-nравових :шконів має 

вищу юридичну силу. Усі ,,rитно-правові закони повнині видават~1ся 

на основі й у відповідності з дим Основним Законом країни, а при
йняті з п9рушенням його положень мають бути nриведені у вjдпові

диість з ними. 

БудтfЧИ основою формування й розвитку всіх видів митно

парвових законів, Конституuія України -- фундаменr конституцій:

ноrG устрою й митної політики держави - встановлює основні nра

ва, свободи й обов' язки rрома,..lЦН, принципи орагнізаціі та функціо

нування всіх органів виконавчої влади, в тому числі й органи Держ

митслужби України. 
Чинна Конституція України в значній мірі відбиває негапш

ні відносини, що склалися в перехідний період державотворення, 

розбудови незалежної національної митної системи. Ця обставина 

помітно вплинула на Clli'V1 характер реалізації проголошених в Основ
ному Законі принщmів, прав і свобод громадян, зокрема у сфері зов

нішньоекономічних і зовнішньополітичних відносин, які реалізую

ться за допомогою мигних норм права. Багато з них реально не га

рантовані, оскільки мають орієнтир на заборонньо-до:шільні методи 

регулювання. Окремі положення Конституції України і зовсім не 
сприяють рівню та вимогам соціально-ринкової орієнтації розвитку 
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~·~·рл:••д• .. ьtщ:t . Якщо ж: говорити про юридичну сторону, то головним є 

що Конституція України в багатьох виnадках не має nрямої дії в 

ІІJ):lВСІвому регулюванні митних відносин, які здійснюються звичай

законами або навіть nідзако.ІПІmm нормативними актами. Ра

з тим Ко'н:сткrу:ці.Я України, будучи головним і навчальним дже
rа~ел,ом усіх мкrно-правових актів, покликана безпосередньо регулю-

вати основні суспільні відносини. . 
В юр.идІІ.ЧН:ій науці актом, яrш:й після Конституції має вищу 

f1' R[j0~iJIJ;IЧIJ[V СИJІу, визнаєrься закон. Однак, харакrерИЗ}'ЮЧ:и юридичну 
митно-правових законів, необхідно вра.-ховувати деякі важливі 

l';t..JІIO!YJreнm. У першу чергу серед них належить розрізшовати дві осно
групи - кодИфіковані й некодифіковані (прості) закони. Супє-

рисою кодифікованих митно-nравових законів є те, що їм npи

'-''~aм<unra біЛLmа юрИДІІЧНа сила, аніж простим, некодифіко:ваним. 
mJ.Ь,·rн<:>-прхвОІ!і закони n:oвиmri видаватися з урахуванням вимог ко
Іf4JtифІіксшани:;к. Йдеться, зокрема, про Митmm ко;цекс України. Саме 

в:исrупає стрюкньовим законом у системі нормативних актів ми

- .. 1'\r·" законодавства, оч:олює й об' єднує L"<. 
Обов ' ЯЗІІОВо сдід відзначити незавершеність системи кoди

D1t<n~~~пvrv митно-правових законів. Головний їх недолік- відсут

у цій системі свого власного галузевого підгрунтя формування 

розвитку MJmюro законодавства як системи в цілому. Зазначений 
,.ед.ош'Ік значно знижує ефекrиввість реалізації митного законодавст
У країни, не дозволяє повною мірош забезпечити узгодженість і 

ІІІt.ИСJІрддк~:>В2Іні•::т:ь 1\Пrrно-правових законів. 

На завершення хараь.теристики ієрархічної площини вітчиз
tІ1100ЮІ'О митного за.І<онодавства .важливо зазначити ная:внісrь у ньо:му 
ІSІІWІІ<Шtродних.м:итно-правових законів, nрийнятих у рамках договорів 

І.В~н СНД, Європейської співдружності, а також Іq>аЩ що входять 
відповідних МИІ'ІІИХ міжнародних союзів та .міжнародних торго

r.а~n.Еr:их організацій. Ці договірно~законодавчі акти митного харак

належать до вертикальної системи митного законодавства 
zo~r-..n~· ..... ·i приймаються: ним, оскількИ не суперечать вимогам Коне-

законам. УКраЇНИ й міжнародному митному законодавству. З 
~"'rtос:кона.JІенням мкrного законодавсr:ва України останнє все більше 

відповідати міжтародним нормам і стандартам. 
Горизшrrqльна площина митного законодавства України 

{\І'ІІІИ:3ьF~ до системи законодавчих митно-правових норм. Однак ·мова 

fuи не про тотожність, а mпne про відповідність системи мит-
!ІQ-:rrр :авсш:иrх закоІІів, їх підрозділів (інститутів) системі з~онодав

митно-nравових норм. 

Головні nідрозділи rоризо.нтальної структури митного зако-
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нодавства У:кра'інн nредстав-леві загальним, реrуJІЯТІІВннм:и й охо
роіnmми законами. 

До загальвих заковів у системі митного законодавства на
лежкrь Конституція У' країни.. Вона, як уже зазначалося, має ~ищу 
юридичну силу й характеризуєrься множинвісцо об' єюів регулю
вання:. Обсяг конституційного регуmованнJІ в митно-nравоJІій сqЮрі 
досить значний. Він за:кріrоnоє найваж.mmіtnі види мшвих. JІідносин, 
md, ~з сумніву, нающдають особлИвий відбиток на xapakrep норм, 
ЩО МlСТ.SПЬСJІ В ньому. 

· Регулятивні митно-nравові · закони сnрияють ВlіріmеЮІЮ 
творчиХ консrрукrнвних. завдань у миrно-nравовій сфері. ВоШІ вста

новлюють МИГІ:Іо-правовнй статус суб' єкrів мшвих. віднос~m, визна
чають миrно-nравові завданнJІ й nовиоважеННJІ органів державної 
мкrної слуюб:и, за:кріrоnоють митно-юрисдикційний nроце~. Регулю-

. ванвю цих nиrань nрисвJІЧеві, наnрИЮІаД, закони "Про юnну с;праву 
України" [2~ 1991. - .N"2 44. - Ст. 544], "Про єдиний МШ1ІИй: тариф" 
[2~ · 1992.- .N"219.- Ст. 259], "Про внвезеННJІ, ввезеННJІ та nовернеННJІ 
культурних цінностей" [10] та ін. · 

До охоронних. митно-правових законів належа1-ь Миnпій 
кодекс У: країни [2~ 1992. - .N"2 16.- Ст. 203], а також закони, що за:крі
nmо:Югь охоронні види діяльності орrанів виконавчої ВЩди у сфері 
безnеки, прнкордоиноrо режиму, боротьби зі злочиннісnо (закони 
"Про nрикордонні війська У: країни" [2; 1 992. - .N"2 2. - Ст. 7], "Про 
службу безnеки УкраїЮІ" [2~ 1992. - .N'2 27.- Ст. 382], "Про організа
ційно-nравові заходи боротьби зі злочинністю" [2; 1993. - N2 35. -
Ст. 358]). 

Норми названих законів nриnисують відnовідцим органам 
взаємодіяти з орrанами. Держмиrслужби України, що значною мірою 
nідвищує охорону митної системи України, nрав і свобоц rромЗдян у 
сфері миrннх відносин. 

. Необхідно підкреслнтн, що горнзонгальна пло:щина митного 

nрава зовсім не nретендує на досконалість, оскільки не .\ri~ бага
тьох регуrопивних та охоронних миrио-правових. акn13, nрииня:ття 

яких обумовлено закономірностJІМИ розбудови правової держави в 
у .. . 
крmю. таким чином, у nроцесі законодавчої діяльnості nотрібно 

виходкrи з тоrо, що основною формою реалізації М1rnloro законо
давства є миrно-nравОв:ий закон. Саме вік харакrер~зуєrься: відnові
ДНИм ознакам й має властивості, які обумо~~- ~ищення ефеl\
тивності реалізації митно-nравових норм ус1х р~юв 1 вИдів . 
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О ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРиРОДЕ ЧАС'tНЬІХ ДЕНЕГ 

На совремеином зтаnе разви:rия чеJІовеческого общества 
деньги рассматриваются в качестве неотьеМJІемого атрибута разви

той зІшномики. Любое государство исnользует их как один из наи
более действенньІХ инструментов в ме:хаІЩЗМ:е воздействия на nро
щ:хощпцие в обществе з:коном:ические и соц}JЗЛЬНЬІе процсссьІ. По
зт~му !шолне noюrrнo то внимание, которое уделяется государством 

Пf!а"ВОВОму реrулированию как деИеЖНОЙ сисrеМЬІ страньr В ЦеЛОМ, 

таки отдельньІХ. ее злементов. 

Как уУ<аЗЬІВает З.В . Атлас, депежн:~ система nреД<ПавЛяет 
собой регулируемое общегосударствеНІІЬJ:МП законами единое для 
всt:й странь1 устрейство денежного обращеШJЯ. При всем разнообра-
1>Ш тmion деиежнЬІх систем все они. харакrеризуются некоторЬІми 
оощими чертами, ус:той:чив:ьrми nризнаками. В осnове любой денеж
Н\ІЙ системЬІ лежит определениьІЙ денежньrй: товар, являющийся ме
рой стонмости и вьmолняющий все nрочие функции денег [2, с . 7,8]. 

Злементами любой ден.ежной системьt являются денеяmая 
едиюща, видЬІ денежньІХ знаков, nорядок з, .. шссии денег, сТатус на
циuнальной и иностранньІХ вашот на террvории данного государс

тва, формьх денежного обращения, мacnrrap цен, государственнЬІе 
или ИНЬІе уnолномоченньхе органЬІ, регуmq?ующие и контролнрую

щие дене/І<НОе обращение. Указанньrе злементЬІ находятся в опреде-

[•n€:НІіюй взаимной связи и могут изменятьс~ в зависимости от ряда 
факrоров, имеющих ИСТОричесКИЙ, ЗКОНОМ:JІЧеСКИЙ ИJШ СОЦИаЛhНЬІЙ 
xapaкrep . [l, с. 116-127; з, с. 73; 4, с. 72-87, 9'8-106]. 

Пожалуй, ЮІ'ПО иное, кром~ денег :и всего, что связано с ни

не вьпЬІВало в истории человечества стОлько споров и не сnособ

сrвовало nоявлению огромного количеств-а разнообразньхх теорий. 
1щ,азаnше,и в зтом отношении следующи~ пример. По свидетельст

В.Я. Ж~лезнова, "небезьпвестн.ьrй Гладс::тон сказал как-то в одной 
своих nарламентеких речей, что, бьrrь м~жет, и шобовь не сделала 

шодей rлуnЬІь-Щ как рассуждеВІJЯ о сущности денег" [6, 
Пракrически невозможно nереЧJ>Іслить всех зкономистов, · 

~~ис:rов. философов, :rеологов и nолитико~. которьrе nосвятилн свои 
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трудь1 оnределению сущности, nризнакам и истории происхожд:е:вия: 

денег. 

Долгое время: в оrечествеІШой науке rосцодствовwІи мар
ксисrские мировоззреНЮІ, оnределившие отношение сnециалв:стов в 

зтой отрасли обществеІШого звания к nроблемаТ}{І(е данного воnро
са. Одной из неnреложньІХ истин rосnодствовавmе:Й: во времена 
СССР :идеологии ЯВЛЯJІась точка зрения: К. Маркса, nоддерживаемая 

ведущими сnециалв:стами в зтой области, соглас1ю которой четко 
nроводилось различие между девьrам:и как таІФвЬІМИ (металличе
ские монетЬІ, банквот и бумажньrе деньги) и частm;rми долгов:ьrми 

обязательсrвами или частвьrми кредитньІМИ деньгами (вексели, че

ки), сnособньJМн в оnределенвьІХ условиях замевиrь наличньІе день
ги в тех или ИНLІХ сферах nЛатежного оборота [2, с. 9]. 

В совремеНВЬІХ условиях. с учетом измеви:вmейся социально
зкономической обстановки в ли:rературе nоявились вJ>tсказьmанuя: о 

том, чrо деньги в широком nонимании ....: зто не только банкнОТhІ или 
оnределенвьrе суммьr на счете, а и долrовме обязатеЛЬС11Іа (вексели, 
чеки, креДИТІІЬІе карточки), все то, что являетск носІІТеЛем nоІ<УJІа

тельной сnособности, за что можно купить товарм. [10, с. 226]. Фун
даме:кrом такой nозиции: могут сл:ужитр не только изменения:, nро

изошедшие в зкономическом строе УкраиньІ, но и определеНІІЬІе nо
ложенuя: современного украинского законодатеJІЬСТВЗ. Таж, в тексте 
ст. 1 Закона У:краивьr «0 Национальном банке · УкраиньD> от 
20.05.99г. законодатеЛР исnользует термин «денежн:ьrіі сурроrат», 
nод которьrм nонимаются .лЮбме документьІ в виде денеждьІХ зна
ков, которме отличаются от денежной еднницьt Украиньr, вьmущен
вьхе в обращение не НаціюнальНЬІМ банком УІ<раИІІЬІ и изготовлен
в:ьrе с цеЛРю . осуществления платежей в хозяйствеином обороте 

[4; 1999. - N"!! 29. -Ст. 238]. · 
Представляется необходнмЬІм nодробнее остановиться. на 

анализе зтой новащщ в украинском законодательстве. 

Прежде всего рассмотрим матер:иал:ьвую форму существо

вания денежньІХ суррогатов. В вшnеуказанвом законе денежньrе 
сурроrатьr nонимаются как документьІ в виде денежньrх знаков, от

ЛИЧНЬІХ 6т деиежной еДИНШІ;ЬІ УкраШІЬІ. 
Но nри такой постано:вке вопроса налицо ряд nроблем, кото-

рьrе имеют как теорет.ическое, так и. nрактическое значеНие. Прежде 
всеrо зто связано с тем, что в спепнаЛРной литературе ,nод деиеж:tІМ 

ми знаками nоющаются кредкrвьrе билеть1 и разменвьхе монет 

[3, с. 72; 9, с. 160]. Валютвьrм законодательством У.краин:ьr вьщеJТJІ 
ются денеЖНЬІе знаки в виде ба.вкНот, казначейс:rаrх б:илето:в, :монет 
:иньrх формах, находящихся в обращении и являюnщхся законвьш 

. 138 



nлате.жньrм средством на террШОРІІИ Украиньr, а таюке ИЗ"ЬЯТЬІе из 
обращенщ или изьТhfl!емЬІе из · :веrо, но nодлежащие обмену на де
не.жньrе ~нажи, нах:одщиеся в обращении, средства на счетах, во 
взносах, в банковсКИХ и других кредитно-финансовьrх ·учреждев:иях. 

на территорииУкраи:в:ьх [4; 1993.-N'!! 17.- Ст. 184]. 
В настоящее время cor.tacиo ст. 99 КонстИ"Іуции УкраиньІ 

денежной единицей Украиньr JIВ!IJieтcJI гривня. Она введена в оборот 
Указом Президента Украиньr ({() денежной реформе в Украине» 
N!!762 от 25.08.96 r. [8]. . 

В соответствJІИ с ПравJІ)ІЗМи оnределеНЮІ nлатежности гри
вни и монет, утвержденньІХ. ПрІ!КЗЗОМ ПредседатеJІЯ ПравлеНЮІ НБУ 
N!!71 от 26.08.96 r., rривня 6ЬІJІ3 вьmущена в оборот в виде банFнОТ 
номи.нальной стоимосrью 1, 2, 5,10, 20 гривень образца 1992 r ., а та
юке 1, 50 и 100 грІІВСНЬ образца 1994 r . В даJп.нейшем появились и 
друrие денежньrе знаJUІ образца 1994 r. 

Разменньrе монетЬІ НБ'У бьши вьmущеньr в обращение СТОJ(' 
мостью 1, 2, 5 коnеек. изrотовлtНЬІ из металла серебрисrоrо цвета, а 

. сrоимостью 10, 25, 5Q коnеек- JІЗ металла желrоrо цвета {7] . 
ВьnпеуказашІЬrе Правила определеНЮІ nлатежностн грив):ІJ( 

и монет закрепили основньrе ~раkrеристикн дизайна и защитНЬІ" 
злементов денежньІХ билетов (банкнот) и размеННЬІХ монет ~У; 
общие nравила оnре):(еления пр.ІІЗнаков их rumтежности. · 

Помимо изложенного JІеобходимо отметиrь, чrо назваRІ(~ J( 
ПрИlІЦИІШальньrе характеристики внешних признаков гривни J( ее 
куnюрное строеНне (у стройство) бЬІЛо вnервьrе нормативно ~~ 
лено Постановленнем ПрезИДJІУМа Верховной Радьr Укранньr « :іі: 
утверждении нанменования JJ харакrерньrх nризнаков дене)l(J:1° 
единицьt УкраиньD> от 10.12.91 r. Согласно вЬІІІlеуказанному aiCfY іо' 
Ь.'J>еnлялись nриз.JІаК]{ шести основньІХ банкнот стоимостью 1, 2, ~ 
20 , 50 и 100 гривеІІЬ, а также двух резервньrх - 5 и 2.00 rpJOJe 
[4: ; 1992. - N!! 10. - С1'. 146]. за 
. В отношении украиисІіllХ монет необходимо заметвть. -q1'0 60, 
время существования сувереЮ{ой УкраинЬІ НБУ бьшо вьmytne1i0 )J11' 
льшое количество юбилейиьІХ. и ІІЗМЯТНЬІХ монет различного 1і~, 
нала. Все :вьшушешІЬІе монет:t>І являются действительНЬІМВ: IJJJЗ # 
ньrми средствами: УкраинЬІ и обязательНЬІ к nриему без :каІ<U"' a-re' 
огр~еиий по их номинальJ(ой стоимОСЦІ для: всех видов ~, 
жеи, а также для зачислення :ва расчетНЬІе счета, в:ющдь1, ~-
вьr и для переводов. J<l'att· 

Если q,авн:иrь ·две 1<3теrории - «денежная еДИІІJ{UЗ :JfeP:· 
НЬ'І» и «денежm.rе сурроrатьD> , можно сделать вьrвод, чrо 1С. 11 еі-· 
ним возможно отнести казначейские билетьІ и инь1е формЬІ дeJJ: . 
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НЬІХ знакоn, находящихся в обращении и не являющихся законньши: 
nлатежньп.m средствамн на территории УкраиньІ, т.е. все те ден.еж
ньrе формьt, которЬІе не относятся к законному платежному средству 
Украивь1 - rр.ивне, а именно: nлатежнь1е документьІ и дpyrne денНЬІе 
бумаги (<Uщии, облигации, куnоньr к шrм, бщrьr, вексели (траттЬ!), 
долговьrе расrшски, депозкrНЬІе сертификатьr, сбереrате.JІЬньте книж
ки, дpyr1r.e финансовЬІе и банковсхие документьІ, вьтраженнЬІе как в 

валюте 'У:rq>аиньт, так и иностранной валюте и которьте могут nриие
няться IIpJt расчеТах в предеJІа?' тражданекого оборота. ТаІ<Ие денеж
ньrе знаrщ, которьrе вьmущеньr не НБУ, как центральньrм змиссион
ньтм дeltrpoм страньт, и являются по своей сути суррогат~, заменn
телем 31U\.онньІХ плат~ средств. Зто, в полной мере, относится и 
к вeкce.!lm.r rосударственноrо казначейства Укра.ІОІЬІ юш ИньL111 подо ·· 
бньтм до~енrам. 

Ценежньrе сурроrатьr вьmускаются с целью осущесТІщения 
nлатежей в народном хозяйстве и nризваньr бьrть одним из иистру
ментов ЛІnсвидации им:еюІдеrо :место в Украине кризиса платежей. 

ВьІІІІеуказанньrе дене:ж:ньzе оуррогатьz вполне возІІюжно ра
ссмаtрІtВать в качестве частньІХ денег. Они по своей зкономической 
природе -'ІВЛЯЮТСЯ платежвьІМИ средствами, отличающимися ограни
ченной сферой nримененWІ и в своем большнистве имею:щимл оrра
ничеl1Ну1Q законную платежную силу, которой свойственньt: 

<1.) дозволение государства на осуществление оnераций ста-
кими до~ешами; ~ 

G) регулирОвание со стороньr государства требований, 
преД'ЬЯJs.J)яемьІХ к форме и содержаиию таІ<ИХ докумен:rов; 

:в) определяемЬІе государством возможньхе последствия 

примеІJ.е:ния таких документов для взаимньІХ обязательств сторон, 
учаСТВ)>!Qщих в расчетах; 

r) возможность применения такой формь1 расчетов, лежащей 
в пределах обя:зательств, содержание которьІХ определяется соrла

. шенпем. сторон, участвующиХ расчетах; 
· д) приемлемость для сторон осуществляемоrо nлатежноrо 

обязатеJІЬства передачи таких документов в качестве равноцеННЬІХ 
пуб~о-государствеННЬІМ деньrам, т.е. закоНИЬІМ платежньL">І сред
ствам·~ 

е) nризнание государством передачи денеЖНЬІХ суррогатов в 

кач~ надлежа:ще исполняемого денежноrо обязательства; 
ж) иеобязательность (за некоторьтмн исключениями) в nри

еме частньІХ ден'еЖНЬІХ средств. - денежньІХ суррогатов в качестве 
средс-:r~а платежа дшr третьих: лиц, в том числе для государства; 

з) негаранrированность государством в подаВляющем боль-
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случаев приема таких денежньІХ средств в счет оплатьr на

сборов ( обязательНЬІХ платеж~й) в бюджетьr и государствен-
целевьrе фондЬІ; . 

И) ОrрЗНИЧеННОСТЬ фун:кциональНЬІХ ВОЗМОЖjОСТеЙ ЧаСТНЬІХ 
~,11~енежіі:ьrх средств, :которая вьrражается в невозможности вьmолне

для них такой функции денег, :как способиость бьrть мерой сто

JІМОСТИ; 

к) частньrе деньги являются завіt:симьІМИ от закоВНЬІХ пла
ІІ!І:ежньJrх денежньrх средств, так как они в основном вьrражаются в 

r.ІЗЦнОJІІаJІЬІІ:ой валюте государства, в котором ІІрименяются в обра
~цеЕmи и только в случаях прямо ІІредусмотренньІХ законом, - в mю

• "'1-'""'"""''n валюте. Но, ІІрИ зтом, обратно-таки, они вьфажаются ·в за
платежньІХ ередстнах только иностраmп.ІХ государств, 

- в международньІХ расчетньІХ (клиринговьrх) едишщаХ. 

По сравнению с налнчньrми государствеиньІМИ деньгами ча
деньги не обладают государственньrм принуждением в их 

третьими лицами (т.е. не обладают статусом законного пла
..,.,.,и,,rn средства) . Но, учитьmая вьШІеизложенное, их можно опре

как допускаемьrе законом локальНЬІе денеЖНЬІе средства, ко

могут исnользоваться для реаJІИзации обязательств суб-ьектов 
~ІЙспс:>ваІНИя по осуществлению расчетов между ними. 

Список .щтератур61: 1. Атлас З.В. Деньги и кредит при каnитализме и в . 
. - М.-Л.: Госиздат, 1930.- 459с. 2. Атлас З.В. Социалистическая денежна.я: сис-

• М: ФинансьІ, 1969. • 384с. З . Банківська енциклопедія І Під ред. Мороза АМ. • 
Ельтон, 1993. - 336с. 4. Відомості Верховної Ради України. 5. Гоуzри Р. Дж. Де· 
и кредит: Пер. К.Г. Фокина І Под ред. и с предисJL И.А. Тренбурrа,- М.: Ком. 
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- 826с. 7. Об уrверждении Правил определения платежности rривни и монет: 
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96 r ./1 Голос УкраинЬІ. - 1996. - N2 159. 9. Ожеrов С.И., Шведова П.Ю. Толко
словарь pyccoro язьжа. - 4-е изд. - доп., М.: Азбуковник, 1997. - 944с. 

Понлавскнй М.А Макро:жономика переходного периода. Украниский контекст. 
Техника, 1999. -.335 с. 

Е.Р. ~бенко, канд. юрид. науК 

ОФШОРНЬІЕ КОМПАНИИ: 
· ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

В 1998 -1999 годах в Украине активизировался ІІроцесс соз
специальньІХ (свободньrх) зкономических зон (СЗЗ). На сего

день 'уже функционирует 11 зон: "Сиваш", "Донецк", 
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"Азов", · "Закарпаття", "Яворив", "Kypтonomrc Трускавец", "Славу
тич", "Интерnорт-Ковель", "Николаев", "Порт Kp.ьr:vr", "Порто

Франко". Введеньr сnещшльньrе режим:ьr инвестиционной дсяrель

носТи на территорлях nриоритетного развития в 10-ти ретиолах Ук

раинЬІ - Донецкой, Луганской, Закарnатской, Львовской, Житомир

ской, Черниговской, ВоЛЬІНСКОЙ областях, городах ш.:остка и Харь
ков, а также в Кр.ьrм:у. 

СЗЗ- зто часть территории Украиньr, на которой устанавли

вается и действует специальньrй правовой режим зкономической де

ятельности. В соответствии со ст.1 Закона УкраинЬІ "Об общих 
принципах создания и функционирования специальиьrх (свободнЬІх) 
зкоиомических зон" [3] на территории СЗЗ вводя.тся льrотиьrе та
можеиньrе, В<!ЛЮТІю-финансовьrе, налоrовьrе и другие условюr зко

номической деятельности национальньrх и иностранньІх юридтес

киХ и физических лиц. 
СЗЗ могут создаваться для · стимулированv..я: различньrх об

ластей предпринимате~ской деятельности. От сnециализации СЗЗ 

зависит ее правовой режим, состав льгот, nредоставляемЬІх суб:ьек

там: зоньr. В постано'влеmш Кабинета Министров УкраиньІ ''О кон
цепции создания спедиальнЬІх ( свободньrх) зкономичес:ких зон в 
Украи;не" .N"!! 167 от 14.03.1994 г. [9] названьІ такие разиовидности 
СЗЗ: 

:...-.- внешнеторговьzе зоньz, которьrе создаются для активиза
цин внешней торговли; на их территории товарьr ИНостранного про

и:схождения покупаются и продаются без уматьr тfuvюженной по

ШЛИНЬІ и таможенного сбора; 

- комплексньzе производственньzе зоньz, создаваемьrе для 

стимулпрования предпринимательства и инвестиционной деятельно

сти, внедрения новьrх технологий, обеспечения занятости населе

ния; 

- научно-технические зоньz, которьrе ориентированьr на 

стимулирование научньrх исследований с внедреннем их результатов 

в производство; 

~ туристическо-рекреационньzе зоньz, создаваемьrе в реrи
онах, имеющих богатьrй природньrй, историко-культурньrй потенци

ал с целью его сохранения и развития туристичесІюго бизнеса; 
~ банковско-страховьw (офшорньzе зоньт.), - зто зоньr в ко

торьrх вводитс:Я особо благоприятнЬІЙ режим совершения банковс

ких и страховьrх оnераций в иностранной валют.е для обслуящванш: 

нерезидентов ( офшорньrй статус предоставляется банковскu:м R 

страховьrм учреждениям, которьrе создаются при участии иск"rrючи

тельно нерезидентов и обслуживают только Ту их nредприниматель-
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деятельность, которая осуществля:ется за пределами Украиньr); 

- зоNьz npuгpшtuчNou торговли, которьrе расnоложеньr на 
ІІП:КП:ЗХ с соседн:шm странами, где вводитсн уnрощеНКЬІЙ nорядок 

ІDеСе"'Іе~[ИЯ rраницьІ и торговли. 

Из 11-ти СЗЗ, созда:нньrх в Украине, ни одна не имеет ста.
офmорной. Позтому обратимся к зарубежному оnьпу и рассмо
. что же такое офшорная зона н nочему так осторожно относиr-
ней отечественньm законодатель? · · 

ОфшорNьzе зоньz - государства (либо территории внутри го
законом которьrх предусмоrрено nолное или чаСтичное 

tо()шJосдtШІІе от уплатьІ налогов в отношении комnаний, учрежден

иносіраНньІМИ физическими или юридическими тщами, при 
ведения ими бизнеса (осуществления предпринимательской 

-..;.u•n""'~''ч за nределами страньr регистрации. 

Государство не обязательно должно законодательно обья

себя офшорной зовой: соответствующие ворм:ЬІ, касающиеся 

юбо;:r<деJmя от налогов офшорвьІХ оnераций, мoryr npoc-ro содер· 
в налоговом зшщнодательстве той или иной стравьr. Позтому 
nеречня офшорвьІХ зон практически не сущестsует. Тт<, по 

~еБ;Иям из различвьrх источников количество существующих се-

в :мире офшорньrх зон варьируется в среднем от 30 до 400, что 
казьrвает неоднозначвьm подход зкспертов к оnределеншо офшо-

статуса той или иной территории. . 
ПрИНЦШІ действия офшорной зоНЬІ заключается в том, что 
облаrаются прибьrль (доходьr) тольк.о резидевтов. Обложе-

яерезидентов либо минимальное, либо отсутствует. Нерезидев· 
МОгут бьrrь признаньr КОМПЗШЩ зареrистрироваНИЬІе Не 

за рубежом, но и на территории соответству-.tОщей офшорной 

если они: 

а) учреждевьr инострашщr.m- физическими или юридичес
лицами; 

б) не ведут бизнес на территории зонЬІ ( осуществтиот так 
мsае~МЬJІе офшорньlе операции - предприв:имательскую деятель-

исключительно за nределами страНЬІ регистрации). · 
Большая часть офшориьrх коміrаний занимаются такими ви

деятельности, как торговля:, судоходстВо, финансовьrе опера
оказание профессиональиьІХ услуr3, хотя возможна и mобая 

рІІІорЕU.Іе коJІtпанни осуществляют в основном такие видЬІ деятеJІЬности, доходь! от 

освобо.ждаются от налогообложенш либо облзгаютоя по rіоннженной стввке 

""УJІ«р<;·ПІ•LЛ, на 1;ерритории которь1х они полученьr (у источниІСа). Таким образом, 
офmорной !(омnан:ии nратсrич:есІОІ не облагается валогом ни на территории 

зонь1, ни за рубежом. 
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другая nредnринимательс:кая: деятельность. 

· Офшорньrе компании nредставJІЯЮТ собой соверmеНІІо за-
коННЬІіІ сnособ уклонения: от жестких налоговЬJх условий и чрезмер

ноrо rосударствеnноrо реrулирования ·ІІредnрИЕmиАательской деяте
льности, существующих во многих странах. Желание избе&ть не
блаrоприятньІХ условий ведения бизнеса - ~кqномических, nолити

ческих и nравовьІХ - nриводит к решенmо зарегистрировать юриди

ческое лицо (суб:ьекта nредnрUІЦ{Мате.льской деятельности) не в 
своем родном rосударСтве, а в офmорной зоне. Сам термин "офшор" 
nоявШJся вnервьrе в конде 50-х годов в одной их rазет на восточном 
nобере~ США и обозначал финансовую организацию, избе.жав
шую nравшельственноrо и налоrовоrо 'КОІJтроля nутем территори

альноrо церемещенrоr своей деятельности за nредельr досяrаемости 

rосударствениьrх органов . 
Что же nредставляет собой офшор11ая комnания: с юридиче

ской точки зрения:? 
· Офшорная компания - зто зарегистрированное в офшорной 

зоне юридическое лндо, имеющее в соотве-rствии с меС'rньrм законо

дательством статус нерезиде:кrной кoмnamm или освобожденной О'Г 

уnлаТЬІ налогов резидентной комrrании (как создаmюе нерезидента
ми и не .ведущее бизнес на терркrории зоньr) и в сиду зтого · статуса 

облаrаемое НадОГОМ UO МИНИМЗЛЬНОЙ СТ!lВІ{е либо освобожденное ОТ 
уnлатьr иалогоІ$ и уплачивающее лиnп. ежеrодньrе сборьr шm по-

1ШІИІІУ за деятельность :в зоне. 

Особенность nравового сrатуса офmорной комnании закпю

чается в том, что зареrистрировав ее в офmорной зоне (на террm'О
рии иноетраиного государства) и имея там юридичес:ки:й адрес, ее 

учредшелн вьmели данную компаншо из-nод юрисдикции своего го· 

сударства (государства, rде они проживают, зареrистрированьr ИJU{ 

имеІОТ местонахождеви:е). В то же время в самой офшорной зоне та
І<аЯ комnания также освобождается от уплатьх налоrов и многих дру· 

rих форl\fальносrей r<ак нерезuдентная, т.е. созданная нерезиденrамlі 
и не ведущаЯ бизнес ва терриrории зоиьr. ПодобиьІй двойной ииост· 
раюІьm статус в сфере нішогообложеНЮІ nозволяет офшорНЬІМ ком· 
паниям работать в блаrоприяти:ьrх усЛовиях, избегая налогового 
бремени и контроля со стороньх государственньrх орrано:в. 

С ІІравовой точки зреІШЯ офшорная комnания ничем не 01'

личаетСя от дpyrnx юридических тщ. Она создается: и реrистрн

руется соrласио законам оІІределенного государства (офmорной. зо
ньr), имеет соответствующие органьх уnравления: (реальньхе юш но

минальньхе), юридичес:кий адрес, счета в банках, может заниматьс11 
любой nредnринимательской деятельностью . 
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Осно:вньхми организаююнно~nра:вовьrми формами офшар~ 

)ІЬІХ компаний являются: nyблrг-:lНhre и частШ.rе компании ( структурьr 
подобтrе нашим ;):озя:й:ственньІМ общестnам с ограниченноЯ ответс
твенностью учас..-тнико:в - АО и 000), партнерства или товарищест
ва, трастьr, фондьІ, отделения инос.:транньrх комnаний. ОсобЬІм nра
всвьІМ статусом част<1 обладают офшорНЬІ~ банки, офшорньrе стра
ховьrе и судоходuьrе компании. 

По nолитике налогообложения офшорньхе зоньІ можно 
подразделиrь ·на две rрупnм: 

. а) зою.І, облагающке офшор:ньrс комnании ,І.mнимальвьш 

(в среднем 4 ·10% от суммьr задехлариро:ваmюй лрпбьmи). 
R!ll1 можно отнесш Швейцарию, Люксембург, Лихтенпrrейн, Ма

ту, Кипр идр.; 

б) зовьІ, nолностью освобощцающие офшорнме компании от 

·•<rrn1""""'-• налога; уплачивается лишь ежегодиьІЙ сбор или по:rі:тива за 
ЩJІЩJrе:в[Ие лицеrІзин на де.srтельность в зоне · (составля:ет от 100 до 

ОО USD в ro.l(). Примером подобньrх могут бtпь Пана~іа, Каймано
н Баrамские ос1ро:ва, Белиз и Антигуа, Лнхтенnrrе:й:н., Гонконг, 

идр. 

Преимущества офшорньrх :компаний состоят не только в 
tm-ІЖ(~ІШ:и налоrсвоrо бремени. Kopou<.o их можно описать следую

сбра.:юм: 

1. 'Упрощенная проце~ура регистрации. В большинстве зоя 
:вообще не требуется nредостаnлення каких-либо документов, 
учредиrещ,ньІХ. Срок регистрации компании завимает от 2 
до 1 месяца. В случае ІЮ:куm<И уже существующей коМІІЗ.lІИІ1 
стать ее вшщельцем в течение часа. 

В некоторЬІХ странах (в основном: евроnе:йских) требуетсJІ 

JЧІСІР.Мlиров:пь миним:альНЬІЙ капитал' компании. Наnример, законо· 
ІІІІІПеЛJt.СІ'ВОМ Лихтенштейна предусмотрено, •по аІЩJІонерное общее· 

должно Ю..rеть оплачеІШЬІЙ капитал не менее 50 ть1с. швейцаре. 
франков, а остальньrе структурьr -(аншальт- очень расnростра. 

ра.зновндность корпорации, фонд, траст)- не менее ЗО тьrс. · 
Совокушіьrе ра9ходьr по регистрации приблизнтельно соста. 

·•11m:~ (в USD): в штатах США, где действуют :юньr, - 500 - 900, на 
~Іu<:U~ІсJJ:ихостровах иБешrзе --1100, Кипре -1650, КаймановЬІХ ост. 

РJІІІ~<ІХ и A.mиrya - 2000, Бермудс:rшх островах -:- 3000, в Лихтенщ. 
- 4500, Люксембурге и UІвейцарии - 6000. Создание и содер. 
офшорной компании в е:вропейских странах стоит rораздеі до. 

:rем: офmорньхй бизнес, к примеру, на терриrории острово~ 

:n<e~Imr Карибоn или в других ::жзотических зонах. Однако комnа

' зареrис;трированвая в Евроnе, воспринимается с большим дове-
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рием в деловьіх :кругах и является более nреСТИЖІІой, чем офшор.ьr 

з:кзотических стран. Кроме того, в евроnейсЮІХ странах вьІШе гаран
тии безоnасности юшиталовложеннй, nоскольку дJІЯ зтих стран ха
рактерна стабильность nолшнческой и з:кономичес:ко:й жизни. Реrн

сrрировать офшорньrе комnанни можно самосто.я:тельно, но чаще длЯ 

зтого пользуются услутами соответствующих юридических фирм 
или банков - nосреДННІ(ов. 

2. Конфиденциальность информсщиu об учредителях. Кон
фидевцнальность информации о владельдах комnаний в большИнст
ве офшорНЬІХ зон гаранrируется соответствующими законами, :кото

РЬІМИ может устанавливаться даже уголовная ответственность за 

разглаmенне nодобньІХ сведений4 . 
З. Свобода распоряжения капиталом компании. Офшорньrе 

комnанни м:оrут иметь счета в любьІХ банках мира, которьщ І<аК 

nравило, JІВЛЯЮТСЯ м:ультива.л.ютньrми. Уnравление счетом осущест
вляется по факсу или злеюроиной noчre. 

4. Минимальная отчетность. Офшорньrе ко?.mании, . І<аК 

nравило, освобождаются от nредставлення бухгалrерской отчетнос
тн. В таких случаях форма ведения бухгалтерского учета оnределяе
тся самим влацельцем: и может бЬІТЬ соверmеJІНо произвольнсй. В 

некоторьІХ зонах nредусмотрена неОбходимость nодачи годового ау
диrорского отчета. 

Офшорньrе комnании обладают н определенньІМН недDста

тками. Во-nервЬІХ, государствеІf!ІЬІе орrаньх м:ноrнх стран· с недове· 
рием относЯтся к самим офщорньrм :ком:nаниям, их владельдам (если 
они извесrньr), а также к тем фнрмам, которьхе ' имеют контракт:ЬІ с 
офшорНЬІМИ комnаниями. Зто nроисходиr nотому, что офmорньrй 
бизнес во всех его nрояв)Іеюuх часто рассмз._тривается государством 

как кримнналнзнроваиньrй. Во-вторwх, офшорньrй статус компании 
часто nреrоnствует усrановленшо норм:альньІХ . деловьІХ связей, за· 
Кіпоченшо круnньІХ контрактов. Предnринимательскне структурьr 

предпочитают не иметь дела .с офшорНЬІМИ комnаниями веледетвин 

их "непрозраЧнощ" - отсутствия пубЛНЧІІой информации об учре· 
диrелях и активах комnании. Кроме того, офхnорньхе комnании лик· 
видируются так же бьrсrро, · как ·и создаются, чrо делает их крайне 
оnасньrми в rлазах контратентов по сделке шm креДІІТоров. 

4 Наиболее ;':неuрозрачю.ІМИ" ЯВЛJІЮТСЯ тах назьtваемме зюоmческие офmорЬІ. нах:о· 
дящиеся в ос:новиом в Океаmш и Латнекой Америке. Информация о 1ІJІЗДедьцаJС 
офшорньrх компаний в евроuе.іі:ских зонах н США либо mщя:ется nубдн'lНой (ДJІЯ ее 

сожрЬt'ІИН используется институт номиналЬньrх акционеров), JІНбо может бьrn. nоЛ)'· 

чена в устано:влеЮІЬІХ законом случаях по 1ребованиЮ компетеВ.mьrх органов (!13' 
nример, Иитерnо.ла). · 
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Практика показьmает,: что офшорньіе коМпанщr наибо:nее 
успешно функционируют как "дво:йн:ик" основной компании, нахо
:рщейся в ·государстве с "неофшорной" юрисдикцией. Юридически 
ре компании могут бьпь связанньІМИ либо через одних и тех же уч

~елей, либо путем участиЯ одной компании в капитале друrой. 
"Часто формальнЬІе юридические связн отсутсtвуют (используется 
рсти:rут номинальньхх акционеров или владельцев); а управляютсн 

компании из одного центра. 

Как же относшся к офшорньІМ зонам и офшорному бизнесу 
!УJФЗlИНСК<>е государство? . Анализ действующеrо законодательства 

О'JФаІИНьr показьrвает, что отношение к ним . .ІІВШІется не очень блаі'о
jq)иятm:.ІМ. Украшm не только не желает создавать на своей террнто-. 

офшорНЬіе зоньr, но и препятствует различнь:Іми способами ВЬІ

украш~скоrо капитала в зарубежиьrе офшорьr. 

Достаточно ознакомшься с содержанием ИнструІЩВИ о по

вьщачи иидивидуальньхх лицензий на осуществление инвести

за rраницу, утвержденной постановлением Правлення НБУ от 
.03.1999 r. N2 122 [1] . Действие ИнструкцИи распространяется как 
физических лиц (независимо От иалич:ия у них статуса суб:ьекщ 

ре;:щриним;ате:ЛЬ<жой деятельности), таки на юридических лиц. Что 

предлагает НБУ желающим осуществШІТЬ зарубежньrе инвести

включая инвестиции в офшорНЬІХ зонах? 
1. До осуществления инвестиции необходимо получить ин-

11Вt4rоv,аш,нvю лицензию НБУ Для получення таковай в областиое 
Іравл,~н:иІе НБУ по месту государственной регистрации суб:ьею:а 

~щр•ИНИМІаТІещ,ск.ой деятельности или по месту налогового учета 

ІІЗІІЧеСК<)ГО лица, не ЯВШІЮщеrося суб:ьепом предпринимательской 

ещ,но·сn~. до:nжен бьпь представлен пакет документов (общее их 
швче<:тво - 7), однако получить некотор:Ьrе из них достаточно ело

( они вьrдаются за рубежом, до.лжньr бьпь леrализованьr, а также 
оtnrrтяІР.ТІ~тя,яп с зарубеЖНЬІМ законодательством часто могут- бьпь 

IOJПJ'UPlLП.T инвестором только после фактического осуществ.лення 

2. Суб:ьепьr предпріmнмате'льской деятельности, включая 
113И''Іес;ких лиц, могут осущ.ествлять -инвестиции только в безна- · 

форме. . 
З . Сумма ннвесТиций в виде налич:ной иностранной валютьr, 

ІІІО:ШN.ю.И: владельдем через таможеиную rраинцу Украиньr, вместе 

jІІе:Щn(ами на пребьrвание за граНицей не может превьппать обЩих 
определенНЬІХ норм:ативньІМИ апами, реrулирующим:и 

nеремещення нпостранной валютьr через таможеиную фа
УкраиньІ. Прич:ем: вь:rданная лице1ІЗUЯ не Заменяет разрешеиия 
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на в.ьzвоз за гран.ицу иностранной валютьz наличностью (чеками). 

4. Не позднее чем через педето после фт~нческоrо осущес
твления: инвестиции владелец rощензии доЛЖен нстравить увед.ом .. 
ленuя об :nом установленной формЬІ в адрес 1рех организаций - Де

nартамента валютного реrулирования НБУ, областного )'~rравления: 
НБУ, обслу>ЮІ:Вающеrо банr<а. 

5. Все доходь1 (прибьтлu) получєнньzе от осуществления Иі{
вестиций за границей, подле:ж:ат перечuслению в Украину, а таЮІ\е 
деклар:ировав:mо согласно установленно:му порядКу. На реннвеспr
ровавне необходи-мо таюке получить ШJДИВидуальную ди:цензм-.о в 

общем nорядке. · 
6. · При nреrq>ащении ипвестиционной деятельности, а т2кж..: 

при аннулировании лицензІm в друrих nредусмотренньrх ИRС'Г.t>У к

цией случаях резидент обязан вернуть в Украину все инвестuрован

нж за 2рстuцу согласно лицензии средства u полученньzе o;n tщвес
тиции доходьz (прибьщи). Соста:вm·ели ИнструІащи не учитьmа."ОІ' 

тот факт, что юmестнрование всеща nризнавалось деятельностью с 
nовЬІШеННЬІМ риском и сумма первонаqальной инвестиции, закреп~ 
ленная: в лші,еІІЗнн, за вре~ реализации инвестиции м:о_жет бьrrь су
щественно измевена в сrорону или увеличеющ или умешшсния. 

7~ 3а нарушение порядка лицензирования к резидентllІч мо
жет бьlmь npuмeNeн штраф в paЗJ1tepe, жвиваленто.лt сум_,11е неза
конно инвестированньzх валютньrх цеNностей, пересчитанньrх в nа

люту Укра.RНЬІ согласно обменному курсу НБУ на день осуществле

НWІ оnерации по инвестнрованию (ч.2 · ст. 16 Декрета Кабинета Ми· 
нистров Украюn.І "О системе валютного регулирования: и валютного 

контроля") [8], а mаЮІСе мерьl административной u . уголовной 
ответственности. 

Кроме указанньІХ nоложений Инструкции. действуют в: мно

rочисленньІе нормм украинского законодательства; устанавливаю

щие nорядок обязательного ежеквартальпого декларирования 
суб-ьек!f!ами предпринимательской деятельности принадлежащuх 
им валютньzх ценностей, находящихся за рубежом [7, 8] . 

. 27.06.1999 r. Президент УкраиньІ подписал УІ<аЗ "О недо

пущенин оттока из Укранньr ваJІЮТНЬІХ в: друrих имущественuьJХ 

цеНRостей", Roropьm еще больше ужесточал условия вьmоза :кamrra· 
ла за рубеж. Однако Указ не бьш одобрен Верховной Радой Украи
НЬІ, :которая: в свою очередь. 16.09.1999 r. nриняла в nервом 'Пе}{Ш{ 
законоnроект "О создании блаrоnриятНЬІХ условий мя размещеяюJ 
валютшrх в: друrих ценностей в Украине в: недоnущеюm их оuока 

за rрающу" [6]. 
РеrуJінрованне офшорного бизнеса зтнм не нсчерnьmается:. 
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Согласно n. 18.3 Закона "О налоrообложении прибьmи. предприятий" 

(4] nри заключеюm договоров, которьrе nредусматривают осуществ
JJение оплатьі: товаров в nользу нерезидентов, расположенньІХ в · оф
шорньІХ зонах, расходьr плательщикав налога на оплату стонмости 

таких товаров вЮІЮчаются в · состав их валовьrх расходов в сумме, 

а>ставляющей 85 % оruіаченной стонмости зтих товаров. Перечень 
офmорНьІХ зон ежеrодно должен оnределяться Кабинетом Минист
ров УкраиньІ. Однако по непонятньrм причинам он уже на протяже
нии нескольких лет после принятия данной нормьх так и не )'Твердил 

офщнальшІЙ перечень офnюрньІХ зон. Такая медлительность прави

.... " . .., ... J,..,а впшше устранвала резидентов, хуществляющих внешнез

операции с офшорньщи компаниями. Однако 
29.10.1998 r. в газете "УрядовьІЙ кур"єр" "по порученmо" КМУ бьша 
опублнкована статья "У світі є різні зони", содержащая ориентиро

•·воЧНJьш перечень офшорньІХ зон. Налоговьrе органьr васприняли 
~данньш перечень как офшщальньІЙ и стали налаtать щrрафьх на 
предrІрІІ!ЯТИЯ . . Серия судебньІХ исков ІІриостановила зтот ІІрОдесс: Но 

,.oьrcurnи арб:иrражньхй суд Украиньr в своем ннформационном пись
от 24.09.1999 r. указал, что даиньхй перечень может использова

ться для разрешения споров [10]. Таким образом, обьІ.ЧНаЯ статья в 
правшельственной raзere мформационньrм письмом БАСУ бьmа 
"превращена" в нормативиьІЙ ЗА'Т. Парадоксальнее ситуацию трудно 

І 
себе nредставить. Практика работьr арбнтр,ажньхх судов показала, 

многие арбнтрьr не nоддерживают позшщю Бьхсшеrо арбнтраж
суда. 

Постановленлем ПравленнЯ. НБУ от 4.11.1999 r. N2 539 "Об 
уn·орJ!Щ(>Че:НJІ!И корреспондентс!mх отношений коммерческнх банкоь" 
[2} украинским баю-.ам запрещено устанавлнвать корреспонденте

отношения с банками некоторьІХ стран-офшоров (Науру, Вануа-

Антигуа и Барбуда) . Кроме того, банки, уже имеющие коррес
rJІОJЕіщ:нтсюrе отношения с банками из зтих стран (таких банков 28), 

~-~ІЯз:'lН!,rполностью nреь."Ратить оnерации по _таким счетам и расторr

...__...,.,,.._ доrовора об установлеННІ! корреспондентеких отношений. 
Ознакомивmись с содержанием названньІХ вьnnе докумен

нетрудно понять, почему' :ка.."ІИТал вьmозится из УкраиньІ ипо
_ _,.....,.,,v нелеrальньхй вьmоз капшала по данньІМ независимьrх зкспер-

в нескслько раз превьштет леrальні.хй (наrrример, за период 
993 -1999 rr. сумма легальньІХ ннвесrшщЙ За :rраницу составля:еr 

млн. USD [б], а об"Ьем нелегально вьmезенньхх из УкраиньІ ка- . 

оцеНІmается в пределах· от 3,5 до 20 млрД. USD). Если госу
не желает создавать нормальньrе условия для nредпринима

·~•·D~ю.v.n деятельности на своей террИториц одновременно ужесто-
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чая условия: ВЬІВоза капитала за рубеж, последствия: в виде н~леrа..:ІЬ

ного "бегства :каІШ.тw" неминуеМЬІ. Удержать :капиrал одними 
ш'rрафвьІМИ и уrоловньrми саНІЩИЯ..."WІ невозможно. Законюдатель 
должен принимать разумнЬІе и блаrоприятНЬІе дтІ предприmимателя 

законьz, которь1е ~спечат нормальнЬІе условия функдиоНИJРо.вания 
отечественного и mюстранного катпала в Украине, а не ра:врабатЬІ
вать всеоб-ьемлющую разветвленную систему конrроля за mредпри

нимательской деятельносrt;ю. 
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В.И. Тютюrин, . канд. юрид. наук 

НЕКОТОРЬІЕ ПРОБЛЕМЬІ ІІРИМ.ЕНЕНИЯ НАКАЗАНИй, 
НЕ СВЯЗАJЩЬІХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЬІ, 

,ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
И В ПРОЕКТЕ УК УІQАИВЬl 

29-30 ноября 1999 г. в г. Харькове на базе Национальной 
юридической академии УкраиньІ именИ Ярослава МуДрого состоЯл
ся МеждународньІЙ научно-практІічесКйЙ семинар на тему: «Уголо

вньrе наказания, альтернативНЬІе JШШению свободьD>. Проблема зта 
бьша предметом обсуждения прежде всего поТому, что :в Украине 
ведется интенсивная работа по ·созданию нового Уголовного кодек
са, проект которого уже бьш рассмОтрен в первом чтеник ( сенrябрь 
1998 r.) Верховной Радой Украшп.r. Однако прогнозпровать будущее 
можно лишь на основе оrі:ьІта, накоnленного в прошлом,' н с уче

том настоящего, в котором мьх сегодня живем. Применительно к 

рассматриваемой проблеме зто означает, что любьrе предЛожения: по 
совершенствованию снстемьr наказаний не моrут носиrь лишь суту

бо теоретический характер и должвьr ошІраться на реаЛь:ііую прак
тику их применения с учетом тенденций, складьmающихск в деяте-

ль'іюсти органов прав.осудня По использованию отдельНЬІХ видов на- · 
казаний, в том числе и альтернативНЬІХ JШШенИю свобоДЬІ. 

Дашп.rе судебной статистики за nослеДние три с поЛовиной 
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rода (с 1996 r . - no nервое полугодие 1999 r. вюпочительно) свиде
тельствуют, что зти тенденции в.ЬІрЮІаnотся в следующем. К JПШІе
юоо свободьr в Украние осуждено от 35 до 37,5% лиц, причем с 

применением в зтих случаях ст.44 УК- от 8 до 14%. В 10,5- 13% 
случаев назначеньr и~правшельНЬІе работьх. У сло:Fоное осуждение 

примененак 16-21% осужденньІХ, а отсрочка исnолнооия приrово
ра-к21-23%. _Щтрафбьшназначен.в 1996 г. 13,1%осужденньІХ, а 
в nервом nолугодин 1999 r.- только 4,6%. Другие видьr наказаШІЙ 
прим:енялись крайне редко- от '0,7 до 1,1% [1; 1998.- N2 1.- С. 45; 
1999. - N2 2. - С. 28,29; 1999.- N2 4. - С. 37,38]. 

При анализе зтих: данньІХ в первую.,очереДБ обращает на се

бя внимание достаточно вЬІсоІШЙ процекг применения реального 

JПШІения свободьr- до 37,5%. Обьясняется зто многими факторами. 
Конечно, судьr прежде всего учнrьrвают характер и степень общест

венной оnаспости тех преступлений, .за со:Верmение которьІХ в nода
вляющем большинс:rве случаев назначается зтот вид наказания. 

Данньrе той же статистики показьmают, что в настоящее время nре

обладающими в структуре преступности являются преСІупления 
против собственности (52-55%),-прнчем чаще всего такие из них, как 
ПІаЛВфицированньrе кражи, грабежи, разбои, вьrмогательство, хище
иия в крупньІХ и особо круnнЬІх размерах. На втором месте 

(21-23rYo) - хулиганство и престуш:~ения, связанньrе с незаконньrм 

оборотом наркотиков. Преступления против личности составляют от 

10,5 до 12,7%, и в основном зто умьmшенньrе телесньrе nоврежде
иия, nоловьrе nрестуnления, умьmшенньrе убийства [Там же] . Безус
ловко, что в большинстве случаев за соверmение таких преступле

ний избежать применения JПШІения свободьr вряд ли возможно. 

Столь широкое использование судами :nишения свободьr в 
ОПJ:>ед:еш~шюй мере об'Ьясняется и тем, что в 1992 г. законодатель 

8''hрJЮС3'ЮіОБІИЛ действие нормьr ( ст.25-1 УК) об у словном осуждении 
JПШІешпо свободьr с . обязательньrм привлечением осуждениого к 

. Между ·тем именио зтот инстнrут вьіполиял роль своеобраз- · 
«буфера>> между JПШІением свободьr и иаказаннями, не. связЗ.н
с ним. Он бьш той промежуточно й стуnенью в «лестнице пака- 

......,U'UL", которая nозволяла даже в отдельньІХ случаях совершения 
[ЬDЮ<І!ІХ престуnлений не изолировать осужДеІJНог,о от общества, а 

ограничшь его свободу в условиях осуществления за ' ним 

~ІІа.дЗ<)ра и обязательнqго привлечения к труду. ОтсутствJІе такого 

.нарушило «равновесие» .в системе наказаний, внесло в 

определенньІЙ дисбаланс, в связи с чем в настоящее ·время ·судьr 

::&ьJІНУжд;еНJьІ вьrбирать только между реальньrм лишением свободьr и 

:t'оlРЗ.::що менее строгимн наказаниями, не связанньrми с ним, что да-
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леко не всегда целесообразно и зффективно. Именно nозтому в це

лом ряде ·случаев nредпочrение отдается лшnению свободьr. 
Оценивая Факт чрезмерно широкого применения судами 

лншения свободьr, нельзя сбрасьmаТh со счетов и тот годІL."\ІИ :вЬІраба
тьmающий:ся :и дОСТ'"сіточно у~тоявшийся в сознании многих судей 

стереотиn, согласно І<.оторому одним из наиболее зф~кrивиьІХ уго
ловно-правовьІХ средств борьбьr с nрестуnностью nризизвалась 
именно :изоляция: осуждеиного or общества, а лншенне ero свободЬІ 
рассматривалось 1\З.R. своеобразное «лекарство от .всех nрестуnньІХ 

болезне:й>>. 
Позтому в nроекте нового УК nредrrагается достаточно гиб

кая и разветвленная, не имеющая, к тому же, очевиДвьІХ «nровал:ов» 
между ее стуnеням:ц: «лестннца наказаний», зффекrивное исnользо

вание ксгорой позволит избежать чрезмерно широкого, а в ряде 
случаев и не ~всегда оправданного применения лиmеНЮІ с:вободЬІ . 
. Альтерnативои последнему должен послужить прежде всеІ'О такой 

вид нак;азаиня, как ограничение свободьz (ст.59 проекта), которое бу
дет назsачаться на срок or одного года до пяти лет и состаять в со

держанJІИ лиuа в уrоловно-исполшrrельньІХ учреждени. rx открьzто

го типа без изоляцllи от общества, .однако в условиях осуществле
ния за :ним над;зора и обязательного nривлечения к труду. Зтот но

вьІЙ вид наказания сочетает в себе те положительИЬJе карю-ельно
воспиrательнЬІе свойства и превешивиьrе возможности, которме 

бьmи присуща и ранее используемому условному осуждению с обя
зательВЬІМ привлечеІШем к труду (ст.25-1 УК), ·и ньше применяемо

му осуждению к ЛІПnеІШЮ свободьІ с отбьІВ<іннем: nоследнего в ко
лониях:-поселеииях (абз. 2 иЗ ч.4 ст.25 УК). 

ИзменеНИІо nрактики неоnравданпо широкого использова

ния JП(ІІІеННЯ свободьr призваН способствовать и новЬІЙ подход в 
проекrе к коистру:щ>ованию самих санкций статей Особенной части 

УК Во всех зтих санкциях (а подавляющее большниство их являют

ся альтернатизньrм:и) видь1 наказаний перечисленьr (расположеНЬІ) в 

последовательности от менее к более строгим. Позтому суд обязан 
прежде всего обсу.LJ;ИТЬ воnрос о назначении за преступление ча..'\аЗЗ
иия, менее строгог о, чем лишение свободьr. Если же он полагает це

лесообразНЬІМ избрать наиболее строгое наказание - лишеRИе с:rюбо
дьr, необходимо обязательно мотивпровать зто решение в прш:;):воре. 
в проекте предлаnется существенно снизить в сашщиях и мюm

мальІІЬІе граннцьr (nредельr) лишения свободьJ, что nозволит суд;tм 

гораздо реже nрибегать к исnользоваНшо искшочшельной нормьr о 

назначении более мягкого наказания, чем nредусмотрено законом. 
Что же касается действующего УК, то именно отсутствие зо 
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••u·n•"'nr еге конкретньrх санкциях нажазаний, альтерRативньrх JШШе
свободьr, и завь~енньхе миним:альньхе сроки посдеднеrо в це

их ряде ЕаК раз и nриводиr к тому, чrо nредоставленное суду 

искmочmельное nраво назначиrь более мяrкое наказание, чем nре

дусмотрено законом, используется сейчас достаточно часто. Or 8 до 
14% mщ осуждаются к JШШенmо свободьІ с nрименением ст. 44 УК, 
в тем самьхм зта особая норма из исюпочения по существу nревра

щается на nрактике в общее nравило. 
Гlреодоленrnао чрезмерно nrиpoкoro применения указаиной 

І~\f1ІС.І<ЛКІЧИсrе:JІЬІЮй норМЬІ и отІСаЗу от назначения в ряде случаев ма~ 

краткосрочного лиmения свободьІ призван слу

и предлагаемЬІЙ в проекте новьІЙ вид наказания - арест 

58), которьІЙ состоит в содержании осуждеиного в условиях изо
и устанавливается на срок от одного до шести месяцев. В от

от краткосрочного лиmеНЮІ свобоДЬІ арест имеет ряд nреиму

Во-nервьtх, исполнение зтого наказания не требует зтаnиро
(зачастую достаточно длиrельного и дороrостоящеrо) осуж

.. ,...:гиг, ... ..,. к месту отбЬІВания им нажазания. Предnолагается, чrо арест 
исnолняться в сnециальньrх учреждениях, находящихся в ра

места жительства осужденного. Во-вторьtх, изоляция осуждев

в течение сравнительно небольшого срока (несколько месяцев) 

ли еnособпа оказать и то отрицательное, а подчас и исюпочите
паrубное психологическое воздействие на личность, которое 

...,"'""""'''-.... одним из почти неизбежньrх следствпй nребЬІВЗ.НИЯ лица в 
лишения свободьr. В то же время отрьrв от обЬІчной среДЬІ и 

окружения, вьшужденньІЙ, хотя и кратковремениьІЙ от

от nривьrчного образа жизни во многих случаях может заставиrь 

nереосмьrслmь свое поведешщ способствовать р<рруmению 
PDІifВf,IЧJIOr·o стереотипа мьшmения и ОТ:tсаЗаться в будущем от удов
!ІеІ·во]реІІИЯ своих nотребностей nрестуnньІМ путем. 

Существенно снизилось (10-13% осужденньrх) в настоящее 
применение судами исправmельНЬІХ работ. ОбнаруживаетсЯ 

rеЕще:нп.ия: к сокращенrnао использования: на nрактике и наtсаЗания в 

mтрафа (от 13,1% осуждеННЬІХ в 1996 r.- до 4,6% в 1999 r.). 
Причина.l'dИ их относительно редкого применения, безуслов

ящІяются nрежде всего соцнально-зкономнческие трудности ne-
pe)щrщc>ro периода. Зкономическая нестабильность общества, вьІсо

уровень инфляции, безработица и как следствие зтого - сниже
уровня жизни и оnлатьІ труда,. сохраняющаяся вот уже длнтель

период времени задолженность государства перед паселеннем 

вЬІплате заработной платьх, пенсий, пособпй - все зто сtсаЗьmается 
на пракrике nрименения так назьmаемьІХ «имущественньоо> видов 
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наказаний, к числу которьІХ ОТНосятся и исправ:и:rельньrе работьr, и 
шrраф. 

В первую очередь, ·возникают серьезньrе затруднення в .об
ласти реального исполнения зтих видов наказания, что, естественно, 

явлs:ется и одной из причин их сравнительно реwого применения 

· судами. Положение усуrубляется еще и тем, что кработе по опреде

д_ению материальвоrо, вмущественного nоложения осужденноrо, по 

существу, нв:как не nрввлеченьr в настоящее время соответствующие 

налоrовЬІе службьr. Между тем от установленИя действшельНЬІХ до
ходов виновпого во мноrом зависит решение вопроса не только о 

целесОобразности назначения ему указанвьrх видав наказаний, но и 
реальность их исполнения. 

По вашему мнению, решение проблемьr о более зффектив
но:м использовании как указанньІХ, так и ИНЬІХ видов нахазаннй, аль

тернативньІХ лиmению свобоДЬІ, может . бьІТЬ обесп~чено по несколь
ким. направленняМ, один из которьхх уже намеченьr в nроекте УК, 
друmе могут бЬІТЬ реализованьr при дальнейшеЙ ero дорабОТІ<е. 

Во-перВЬІХ, в проекте УК (ст. 54) nредлаrается сохраниrь 
лишь один вид исnравительньІХ рабоТ - с отбьmавием их по месту 
работьr. Следовательно, зтот вид наказания будет применяться иск

JІЮчиrельно к лицам, работающим и имеюшим соответствующий за

работо:к. 
Во-вторьІХ, в систему вводиrся: спецнадьное наказание -· 

служебное ограничение для военнослужащих (ст.56), которое, по су
ти, является своеобразньrм видо:м: исправительньrх работ, nрименя:с

МЬІХ исюпочительво к военнослужащим (кроме тех, кrо nроходит 
срочиую службу). Характерной особенностью зтого наказания явля
ется также ·и то, что оно· можеТ nрименяться и вместо · (взамен) ОІра
ничения или даже ЛИlllения свободьr. 

В-третьих, в проекте предлагается установить достаточно 

. ширОкий диапазон между МІnшмальньrм и максимальНЬІМ р~рмерами 
шrрафа - от десяти до ТЬІсячи не облагаемьІХ налоrом минимумов 
доходов граждан (ст.52), что действительно позволит поставнrь ре

шение вщ1роса о целесообразности назначения штрафа в nрямую за

висимость не только от тяжести nреступления, во и от уровня мате- . 
риальной обеспеченности осужденного. 

· В-четверТЬІХ, существенно увеличивается в ixpoercre УК и 
:количестВо санкций, в :которьІХ nnpaф фиrурирует в качестве основ
иого ·или . дополнительного наказания:. Причем во многих из них в 
альТернативе с исnра~ительньrмн работами и штрафом предусмотре
но и такое на:казаюіе, как арест, :которьrй с успехом может конкури·· 

ровать с у:казаиньrми «традициоННЬІМИ>? видами наказаний nри осу-
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ждеюm, например,за некоторь1е пресrупления ередней тяжести про

т~rе личности, собственности, общественного порядка. 
Можно б:ьшо бьr пойти и по пути установления в законе :во

:шшшюсти уплатЬІ осужденВЬІМ nnpaфa в рассрочку, если его сумма 

достаточно значmельна, или, скажем, ввести даже отсрочку его ис

nолнение на оnределеннЬІй срок. 

Следует, видимо, вернуться и к обсуждению предложения: о 

~ключении в систему наказапий нового УК такого наказания, . как 
ооществеНВЬІС ( обязатеЛЬНЬІе) работь:І, суть КОТорЬІХ СОСТОИТ В ВЬІ
ПОЛНеНИИ осужденньІМ в свободное от основной работьІ нли учебм 
время бесплатньrх общественна полезНЬІХ работ, харшсrер и вид ко
торЬІХ определяются орrанами местного самоуправления. Онн уста

навливаются продолжительностью от ·сорока (шестидесяти) до двуХ
сот СОрока ЧЗСОВ И отбЬІВаІОТСЯ не СВЬІШе двух - ЧетьІреХ ЧЗСОВ В 

.Зто наказание назначалось бьх и как основное, и как дополнн

t А"'·''""~''""• а в случае уклонения от обязательньrх работ, назначеННЬІХ в 
качестве осНовного наказания, последнее могло бм заменяться арес-

Представляется, что предлаrаемое наказание способко с ус-. 

конкурвровать не только с испра:вительньІМи работами и 
но, пожалуй, и с арестом, а его применение б:ьшо бЬІ осо

зффеІ<ТИВНЬІМ по отношению к осуждеННЬІМ, не имеющим 

'""'....""·""'"'"Т'" места работь1 или заработка, либо к лицам, которме в 
своего материального положения не в соС'Ірянии: уплатить 

К ПОСЛедним ОбЯЗаТСЛЬНЬІе работЬІ МОГЛИ бЬІ прИМСЮІТЬСЯ И 
~взсше:н назначенного нм штрафа. Очевидную пользу принесло бЬІ 

,иr,;JІюJшt;fUjt~ зтого наказания и органам самоуправления, осОбенно 

службfu~ коммунального хозяйства. Уместно вспомнить, 

в одном из вариантов проекта УК УкраиньІ (вариант 1993 г., 

nодобиьІЙ вид наказания предлагалось включить в их систему. 

earoo,omLНo зто предложенне и в ст.49 УК Российской Федерации 

996 r . .большой положительньІЙ onьrr в применении наказаний тa
•- trn•·n рода накоплен и в ряде других государств, например в Анrлнн, 

ерr.{ан:ИИ, Фр<рЩИИ, Швецнн и др. 

Наряду с ЛПІІІеннем свобоДЬІ преобладаюЩІJМИ мерами воз
J8~J~с1·вия в судебной практике являются в настоящее время условное 

(ст.45 УК) и отсроЧка исnолнения пРиrовора (ст.46-1 
которЬІе применяюrся к 37-44% осужденИЬІХ. Зто свидетельст- · 
прежде всеrо о том; что в струкrуре соврем~нной преступности 

8"\c~·гn-..rяn ~ЬІСОК удельньхй вес таких относительно менее тяжких 

llp(:cтynлeJmJ~, при оценке ШІДИВидуальИЬІХ особенностей которьrх 

дь! считают нецелесообразньІМ прпменять н:е только ЛИІІі:ение сво-
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бодЬІ, но и шобое иное наказание, даже если оно не связано с изоля.
цней осуждеиного от общества. В ·то же время. D арсенале инr;тrrt)'· 
тов, регламешируемьrх ст. 45 и 46-1 УК, имеется достаточио возмо
жностей для реального воздействия на осужденноrо. К их числу от

носятся и обязательность сочетания условного осрщ::;енrо~ и ОТСР\•Ч· 

.ки с дополннтельJtьІМ наказаннем в виде mтрафа, и возможность на. 
значения призтом других дополнительНЬІХ mu<азаЩ иправо суда 

возложить на осуждеиного оnределеННЬІе обязанности, н, наконец 
допустимость отменьr зтих мер не только при соверше<пш лицом но

вого преступления, но и вследСІвие доnущеНІІЬІХ им нарушенвй Qб
щественного порядха или даже трудовой дис~. 

С учетом их достаточно вьrсо:кой. зффе:ктивности, в проекте 
УК предлагается сохранить условное осуждение и отсрочку испол
нения приrовора, трансформировав их, однако, в единьІЙ институт -
освобождеІШе от отбьrвания: наказания с испьrrанием (ст.75). Думае

тся:, что имеется достаточно оенований дюr тоrо, чтоб-ьr по:йти даль
ше и признать осуждеІШе с испьrrанием не одной из форм (разновн
дностью) ос:ВобождеІШЯ от на:казаmщ а одним из самостоятельНЬІХ 
ero видов, которьrй должен заюrгь соответствующее место в системе 
наказаний и сrруктуре санкций. И содержание зroro института, и та 
процессуальная: форма, в которую облехается его назначенне, и воз· 

можность его сочетания с дополнительНЬІМи на:казани:JТhm, а также 

последствия: его применения свидетельствуют о том~ что зто са.\І:о

стоятельИЬІй, отдельньrй вид накаЗания, :которьІЙ имеюю так и оце
нивается судебной практикой. 

Список литератур•І: ! . Вісник ВерхоJІноrо Суду Украіни. 

О.Г. Кальман, канд. юрид. нау~ 

ЩОДО ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ 
ЗАКОННОЇ ШДІІРИЄМПИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

І ВІД НАСИЛЬНИЦЬКИХ ПОСЯІ' АНЬ 

У 70 - 80·ті роки в крнмінолоrічній характеристиці насИJ!І>: 
ницької злочинності підкрестоваВся переважно ії побутовий 1 

дозвільний характер. ОднаJ<, починаючи з 90-х, на фоні в цілому nо

бутового, дозвільного й ситуаційного її характеру намітилася яв:ІІ0 

виражена тенденція до зміщеІШЯ її проявів до сфери підприє~~· 
кої діяльності - як легальної, так і нелегальної. Абсrраrуючись s~ 
аналізу насильннць:ких злочинів стосовно незаконної й напівзакоJ{11°1 

підприємницької діяльності, хотілося б зnернуі-и уваrу на npoблel\fJ• 
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яка до цього часу залишаєrься малодослідженою в :кримінально
правовій та кримінолоrі'Пrій літературі· - проблему захисту законної 
підПриємющької дія.льносrі від насильницьких nосяrань. 

Акrнвність правооохорошюї nракги:кн зосереджена nере

важно на виявленні злочинів економічної спрямованості в 

підприємницькій діяльності. Складається враженНя:, що вся 
nідприємющька· дія.льність в Україні виключно криміналізована і за
хищати їі від насильницьких nосягань нічого. Але фактичні дані 
свідчать, що nідприємці в останні роки стали головним об' єкrом на

си.дьющьких злочннннх nосягань організованих злочннн:их уrруnо
вань. Це замовлені вбивства · директорів nідприємницьких струюур, 
nосягання на членів їх сімей, викрадення: дітей, з:ішщення: майна, nо-
rрози розправою та ін. , 

Законна nідпр~ємиицька діяльність у нашій країні nочала 
розвиватися задовго до розгортання широкомасппабних ринкових 
перетворень, але своє легітимне признаннв: й визначення отримала 

лише в 1991 р. в Законі України "Про підприємющrво'?. Відnовідно 
до ст. l цього Закону nідприємницrво- де самостійна, ініціативна, 
систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продук
ці1, виконанню робіт, наданню nослуг та заняття торгівлею з метою 
отрим:mня: прибутку. Ця соціально-nозитивна діяльність безnосере
дньо торкається найважливіших умов існування: людини, охоШІЮє 
собою різні сфери житrєдіяльності суспільства, . закладає головну 
~:.кономічну основу його існування, створює фінансову базу для фук

кдіонувания державного аnарату, відnовідні умови для розвитку на
уки, культури, соціальної сфери загалом, забезпечує зайюrrісгь насе-

лення. 

Враховуючи соціальні функції та зав,щшня підприємницької 
діяльності держава nовинна, здавалося б, всіляко спрнятн Щ захн- -
щати її, активно протидіяти злочнниим проявам та правоnорушен

ням у цій сфері, хоча вона і здійснюється "ва власний ризик": На 
жаль, цього не ста.тюся, а навnаки, з самого nочатку ринкових пере-: 

творень, розвитку nідприємmщь:кого сектора е:кономі:ки ЧННІІЛИСЯ , 

всілякі переnони я:к з боку державних службовців, так і з боку зло
чнниих угруnовань, які намагалися за доnомогою різноманітних за
ходів поставкrи під власний :контроль законну підпрнємнидь:ку дія- · 
льність. Але якщо :корумповані державні службовці при реєстрації 

nідприємств, організації їх перевірок використовували в цілях про
ТИдії майже "закоюrі" засоби, то злочинні уrруnовання ~ nереважно 

дії насильницького характеру. А :кримінальна відnовідальність за та

кі дії недостатнье була врегульована iri цивільним, иі адмінісч>атив- · 
ним, ні кримінальним законодавством. 
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TaкrLvr чином, законна підприємшщька діяльність н~ досить 

тривалий час опинилася під подвійним тиском і без надійного зако

нодавчого захисту. Підприємці змушені були самі знаходяги вихід із 

скрутного становища. І такий "вихід" було знайдено. З nротидісr0 з 

боку державних службовців питаНня вирішувались завдяки хабарам, 

а зі злочинним світом - організацією власної охорони й незрідка з 
самих злочинців. На нашу думку, ця. обставина також була закладена 

у фундамент формування кримінальної еконо~іюr в нашій ЩJаіні . . · 
· І лише в листопаді 1996 р. Кримінальний кодекс України 

було доповнено <.'Т. 1558 "Протидія законній підприємІшдькій діяль· 
ності" . Згідно з цією сталею до кримінальної: відповідальності може 

бути притягнута будь-яка особа, якщо т<и<а протидія поєднана з по~ 
. rрозою насильством, або вчиненю1м різних видів насиль:н:ицьких дій 
стосовно підприємця, близьких йому осіб, або з пош-кодж:ен::..rям чи 
знищенням майна. Частини ·2 і 3 цієї статті містять такі кваліфіь.')'ючі 
ознаюr, .як учинення цього злочину повторно, за поп:еред;ньою ЗІ•Ю· 

вою групою осіб, організованою групою, особливо небезпечним ре
цидивісr·ом, посадовою особою з використанням посадового стано

вища, поєднання з цасильством, небезпечним для: :житrя й здоров 'я, 

завдання великої шкоди, інші тяжкі наслідки. 
Як видно з наведеного, суспільна небезпека цього Злочину 

досить висока. Тому законодавець і відніс ч. З ст. 1558 КК Уь:раїни до 
переліку тяжких злочинів. 

Здавалося б, таке крим:інально-правове вирішення цього пи
тання мало створити надійний захист проти насильницької протидії 

nідприємницькій діяльності й забезпечити наде)юrі умови для функ
ціонування останньої . Адже санкція ч. 3 ст. 1558

, яка передбачає по
карання у вигляді позбавл:ення волі на строк від семи до п'ятнадцяти 

років з конфіскацією майна, більш сувора, ніж покарання за умисне 
вбивство (ст . 94 КК України). 

Але, як свідчать засоби масової інформації, результати coui· 
алогічних опитувань, кримінальне · насильство з кожним роком усе 

активніше проникає у сферу підприємницької діяльності й при~ати
зації власності. Учинені в цих сферах злочини характеризуються в:и

союrм рівнем латентності, дуже значним ступенем соціальної небез

пеки, особливою тяжкісію наслідків, жорстокістю, садизмом, глум
ленням над nотерпілими. Боротьба йде за усунення конкурентів, 

спрощення умов для конкуренції, розширення сфер діяльності, вста

новлення вигідних цін, спонукання до укладання будь-якої угоди, 

. завоювання нових ринків збуту, встановлення монополії на торгів- 1 
лю, виготовлення окремих видів товарів, навіть за кращі Місця для , 
реалізації товарів та ін. 
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НасильНІЩЬRі способи, що при цьому використовуються, 
вайрізноманітні . Учиmоють ці злочшщ як правило, rpynи найманих 

бойовиків, професійні вбивці, використовують при цьому не тільки 
холодну, а й бойову вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухові 
nристрої. Об' єктами nосягань вистуnають підnриємці, члеЮІ: їх рО

та їх майно. Засоби масової інформації майже кожного дня 
,;;,рDЗПОВlДЗFОТЬ нам-про такі факrи. 

метою вивЧення ефективності застосування: цієї норми 
.JІРав<юхорс:>Ю{ЮІrИ органами й кримінологічних особливостей такої 

поведінки сеь.'Тором вивчення: причин злочинності 

.~.~+-........., ........ АПрН України була здійснена спроба провести деякі дослі
·.іfіІ,еЕlЮІ й зробити ї.х аналіз. На жаль, вона не увінчалась успіхом, 
'-"""..o.J.U>J>..n в офіційних статистичних даних цей. вид злоЧину не виділя:-
єrься окремим рядком :в показниках ні кримінальної статистики 

ні. податкової міліції, ні судової статистик,и. Проведене секто

вибіркове дослідження кримінальюІХ сnраВ, розrля:иутих судами 
UI}J'",..,,_..,,<U/ ... та 19 інших областей України, також не дало змоm ви

жодного такого злочину. 

Отже, напрошується низ:ка висновків. 
1. Правоохоронними органами за 1])И роки, впродовж яких 

~же діє норма npo відnовідальність за протидію законній підuриєм
ющьЮ.й діяльності, не було nорушено жодної кримінальної сnрави, 

такі дії Ісваліфікувалися як злочини проти особи чи власності, 

підприємці самі не зверталися до правоохоронних органів, викo
nv.г-:тr•i>vJl\"'rи свої засоби боротьби. Але в усіх цих в:ипад:ках ми мо

констатувати, що ст. 1558 КК України Факт~!ЧЕ~о в правоохо
іJХІ:НЬІИ праsгиці ае застосовуєrься, що призводить до подальшого за

·'Т'nІ~Р~n:вr кримінальної ситуації у сфері підприємницької діяльності. 

2. Викликає подив також відсутність ст. 1558 у показниках 
t .&:pmrшa:льJEIOl статпстИЮІ, хоча норма ч. З цієї статті ~алежнть до :ка

тяжких злочинів, ПІМ: паче, що вчинюватися цей злочин може 

uрrmrізованою rpynoю. 

З. МОJ.ІОІИВО, конструкп;ія: ст. 1558 КК України занадго склад
що виюшкає недостатнє розуміння їі практичними nрацівниками 

потребує вдосконалення. 

4. Законна nідприЄМНИІІЬ:ка діяльнісtь і зараз залишається 
надійного захисту. Правоохоронна nрактика зосереджена nере

на виявленні економічних злочинів у сфері підприємницької 
а не на забезnеченні nротидії насильницьким· посяганням 

ka неї. Більш roro, такі завдання перед нею навіть не ставJІЯТЬСJІ ні на 
:-ур:~щ>вому; ні на відомчому рівні. 

Але, як би там не було, Гаке становище не можна визнати 
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задовільним. Воно nотребує свого вирішення з боку ЯК правоохо
ронних органів, т& і науковців. Адже ця норма без суттєвих змін 

увійшла і до лроекrу нового Крпмінального кодексу України, отже, 

має застосовуватися і в майбутньому. 

В.О. Навроцький, канд. юрид. наук 

УГОДА МІЖ ОБВИНУВАЧЕННЯМ І ЗАХИСТОМ 
У СВІТЛІ ДЕЯКИХ ЗАГ АЛЬНИХ ПИТАНЬ ТЕОРІЇ 

ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ 

Реформа законодавства про боротьбу із злочиннісnо пере

дбачає активне й творче вивчення зарубіжного досвіду в цій сфері з 

тнм, щоб перейняти передові й ефективні методи й водночас не до

пустити перенесення на вітчизняний правовий груш заходів, не при
та.І\1анних нашій правовій системі. Один із заходів, які широко вико

ристовуються в ході судового розгляду :крнміна.льних справ у США, 

Вел.икобританії, Італії, Ісnанії та в інших державах, - це так звані 
уrоди між обвинуваченням і захистом про визнання обвинувачещrм 

:вшш. Зарубіжні вчені, які залучаються до експертної оціНЮІ законо
проектів, беруть участь у наукових форумах, активно проnагують 

цей інститут. 

Т~ . Професор Сент-Луїстського університету (США) 
С. Тейман виступив З цього приводу з великою ста1тею на сторіюсах 

журналу «Российская ЮСТИЦИЯ>> [2, с. 35-37] . На міжНародному сим
позіумі з криміналького права.ум.Сіракузи (США) за участю вчешІХ 

та практичних працівників із США, України та Ро<..ії названий автор 

та інші американські учасники доводили доцільність' його запрова
дження в законодавство та правозастосовчу практику Росії, України, 

інших пострадянських держав. 

Є прихильники такого заходу й на терена:'< коЛИDІНЬоrо Со
юзу РСР. Так, Рада суддів Російської Федерації в своїй резотодії 

вказала, що вона вважає за необхідне надати державному обвинува.: 

чеві та захиснику право на початковій стадії судового процесу (в хо

ді nопереднього слухання) укладати за згодою обвинуваченого утоди 

про визнання ним вини, маючи на у-вазі, що така процедура nередба~ 

чає конtроль з божу суду ( судці), який і буде призначати n~цпо:в.ідне 
покарання [3, с. 4, 5]. Такого спосіб розгляду кримінальних справ 
nідтримують й інші російські вчені [1 , с. 40, 41]. 

Суть цього процесуального інституту полягає ·~ тому, що 

між обвинуваченням і захистом уІ<ладається угода про визнання об-
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винуваченим: своєї вини у вчиненні інкримінованих Діянь в обмін на 
скороченвя обсяrу обвинувачення:. пом'якшення. заrрожу:ваного по
карання. При цьому обвинувачення може бути: змінено: буде сrави
тпся у вину вчинення не того злочину, яхий мав місце фактично, а 

менш небезпечного чи nоруmенн..ч: лише частини кримінально

правових норм із тих, які насправді передбачають вчинене поСJІІ<Ш
вя. Наслідком укладення уrоди є спрощеНЮІ порядку розгляду спра-

ос:кільки при цьому не nровадиrься громіздка процедура судово
rо слідt..'ТJ3а перед судом присяжних, а отже, не викликаються в судо

засідання й не долитуютьсЯ свідки, унижаєrься непередбачуване 
ріzпе1nш колегії присяжних тощо. Головним арrуменrом на користь 

зас-тосування-такої уrоди є уявлення про те, що і в такий спосіб мож
досяrтн мети судочинства - вирішеlіЮl конфліктів і ветановлен

громадського спокою, встановлення ж істинн є лише дРугорядним 

~tаС<)Ьо:мдля досягнення цих цілей [2, с. 36]. 
Таким чином, уrода про визнаlіЮl вини призначена голов

чином для досяrнеlіЮl конкретного процесуального результату 

розгляду справи швидко й безперешкодно, для економії часу й 
мaтet>iaJ:n..Emx ресурсів, досягнення комПромісу між головними сто
ІЮІІамlИ процесу- обвинуваченням і захистом. 

Однак, на інстнrут угоди між обвинуваченням і захисто.м 
не лише глянути під куrом зору ікrересів вирішення конкретної 

lq>J11МJLHaльJriOl справи, а й оціниrи його з позицій урахування функцій 
~)Ж<JІВИ та моральних засад, які маються на меrі у справі боротьби із 
SЛ<>'ПrnEdCJrю, теорії поділу влади, прннциnів кримінально-право~ої 
'Ьалі,фікю:{ії. При такому аналізі внявШІЮТЬся: не лише позиrивні 
СТСІрони відповідного законодавчого рішення та пракгики, але й · їх 
_..,VJJUAI:J.. Які ж з них видаються найбільш вагомими? 

Насамперед звернемо увагу на моральний аспект. Чи годи

державі укладати будь-які уrоди з особою, яка обвинувачується 
В'Пmенні злочину? Певно, немає якихось незаперечних, логічних 

,.,r.•uд:Ln на користЬ тієї чи іншої відповіді на це зашrrання:. Але мен-
1 '1ІІ!!Іаrптс~ нашого населе:ющ його уявлення про роль і функції держави 

боротьбі зі злоЧИІШістю, десятиліттями проголошувана бeзкoмn-
•"'11-lil~.<.tu~.<Jlь у цій сфері передбачають негативну відповідь. Крім того, 
8)11а!ІрЯ:д чи допустиме делегування відповідних повноважень окремим 

органам, а точніше, окремим їх працівникам. 

:8JІJ,еІ>ЖfІ.ВЗ в особі своїх законодавчих органів може встановлювати ті 
інші норми, реrламенrуючі відповідальність, встановлювати за

умови звільнення від кримінальної відпо~ності, врешrі
застосовувати амністію. чи делегувати право вищій посадовій 
навіть милувати окремих злочинців. Однак це є виявом 
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державної волі і :~~.е може віддаватися на розсуд окремим nрацівни-
кам. . 

Навряд ~ можна nоrодиrися з тим, що задля вирішення 

конкретної криміJІаЛЬної сnрави можна знехтувати інтересами дося:
rнения icт:mm:. - r:tитания <<НаВіщо наnолягати на nедантичних і не
зрідІ<а mщемірнкх претензіях на встановлення істини?», яке ставшь 
С. ТейМ:ан [2, с. 3 7], не є риторичним, якщо враховувати надбання :ві
тчизняної nравопої теорії. Певно, досягнення істини не вистуnає кін
цевою метою nравосуддя, ладше мета наукових досліджень. Але іс
тина, як безnереqно доведено корифеями вітчизняної юрисnруденції, 
є вирішальним засобом nри розслідуванні й судовому розгляді кри
мінальІОО{ cnpaD, nередумовою винесення сnраведливого (з nозицій 
не лише конкретного обвинуваченого чи nрокурора) рішення по 
сnраві. Скоріше лицемірним є nраrиення.досяrти nорозуміння між 
учасниками npou.ecy всуnереч істині. Крайній nраrм:атизм, nрагнеНня 
до~яrти рішеНЮf. в сnраві за будь-яку ціну не nритаманний традиціям 
відnравлення правосуддя, які склалися на теренах колишнього СРСР 
nротягом остаюrіх десятиріч. При укладенні уrоди страждає й істина 
фаю:у, й істина nрава. Адіке nри цьому рішення по сnраві nриймає
ться не відnовіДНо з об'єктивно встановленими факrичн:ими обс:та
вииами сnрави та існуючими nравовими нормами, а відnовідно до їх 
інтерnретації СfОроиами уrоди, всуnереч істині. 

В~ими видаються й настуnні міркування. При укладен

ні уrоди про вf[Знаиня вини nорушуєrься nослідовність оцінки діян
ня з точки зору закону, не витримуєrься розnоділ nовноважень між 

органами різиtІХ rілок влади. Загальновизнано, що .ціяиия сnочатку 
має буrи кваліфіковано з кримінально-nравової точки зору: встанов
лені ознаки відповідного зЛ:оЧІіиу, nередбачені дисnозицією статrі 
кримінального закону, а вже nотім nовинно обиратися покарання в 
межах саикці1 тієї ж статті. Визначення меж санкції - nрерогатива 
законодавця, ІІЮІЙ визначає тиnову сусnільну небезnеку даного виду 
посягань з урахуванням інтересів усього сусnільства. "комnетенція ж 
nравозастосо11чих орrаиів обмежуєrься оцінкою діяння на nредмет 
встановлення відnовідиості йоrо факrнчних ознак ознакам злочину, 
передбаченюі кримінальним законом, суд, крім тоrо, визначає міру 
nокарання в )1ежах санкції статrі. 

При укладенні Ж уrоди все відбуваєrься навnаки. Щ)едмето:м 
обго1!0ре'ния є, насамперед, можливе nокарання. Під покарання «nід· 
rаlооотьсЯ>> обсяг звинувачення, кваліфікація вчиненого. По суті. 
кваліфікуюЧ!і nосягання, nрокурор, будучи учасником уrодн, суд, 

який nриймає і санкціонує останюо, виходять не з ознак злочину, за· 

кріШІених у диспозиції статті, а з санкцій статей Особливої частнии. 
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Ці учасни:ЮІ ІІJ?Одесу - nредставники судової влади - nриймають 

на себе фующі'Ї :визначення міри покарання, що є прерогативою вла
ди законодавчої. Тому є всі підстави стверджувати, що угода про ви
звання вини пов' язана з прий:нятrям на себе органами судової влади 
н~властивих iN1 функцій, має місце «забігання напереД>> стосовно об
рання міри покарання: адже питання про по:карання обговорюєrься 
ще до того, n доведена наявність ознак складу відnовідного злочи

ну. 

Укладення угоди про визнання: вини пов'язано з відходом 
від офіційнОС'l!'і юридичної оцінки посягання. Відомо, що кримінал:і.
но-правова :к.sаліфі:кація є ПІЛЯХом до виконання задумів , і в:казівок 
законодавця у сфері боротьби із злоч:иииістю, до виконання завдань, 
що стояТь пер1ед кримінальним правом. 

Застосування існуючих кримінально-правових норм до на
оних житrєвих сиrуацій покіtзує ставлення: держави до викоНашІя 
задеклароваmих нею ж завдань і пршщипів. Послідовна і правильна 
оцінка наявІWХ порушень кримінального закону свідчиrь, що держа
ва не JШПІе приймає на себе певні зобов'язання: перед суспільстВQм, 
але й реально їх виконує. І Навпаки, вибірковий підхід до застосу
вання: правоІВІІХ норм, відсутність чітких принципів правозастосу
вання: ч:и їхнє недотримання свідчать про слабкість існуючої влади, 

в~здатніСть державних органів, їХ посадовиХ осіб виконувати свої 
повноваженwr. УгодИ ж про визнання: вини сам:е' й передбач:аюr.ь су
то індИвідуальний підхід до вирішення кожної спраІSи, коли застосу- · 
вання ч:и незастосування норми матеріального права, яка передбачає 
вчинене пос.Щ(}ННЯ, залежить від індивідуальної позиції конкретного 
о9вииувача, від того, наскільки далеко він готовий nоступитися в 

«торгах» із :захистом, і nов'язано з волевиявленням обвинуваченого. 
За таких умов говорити про щлримання якихось загаль~ _засад у 

правозастосуванні не доводиться. · 
у з:в 'язку з угодою про визнання вини важко уявити, як же 

можна забезnечити той асnект офіційності крИмінально-правової 
хваліфі:каціt, який пов' язаний з ко юролем керівних правоохоронних 
та судових органів за законністю дій вищестоящих. Очевидно, -що 
},{ожливіст:ь внесення :касаційних ч:н нагJUJДІПІХ подань у такому разі 

виюnочаЄТІ>ся. 

За умови Легалізації угоди про визнання вини не доводиться 
rоворити й про єдність кваліфі:кації. Вона полягає в однаковому ви
рішенні хm:тань кримінально-nраВової кваліфі:кації на всій тернторії . 
держави та єдину юридичну кваліфікацію поведінки будь-якої особи 
в разі вч:нJІеННЯ діянь одного виду. При застосуванні такої угоди в 
nравозастосовч:ій nрактиці однакові діяння можуть кваліфікуватися 
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по-різному, залежно від обсягу та змісту доJ:мовленості,.. між обвШІу

ваченням і захистом. Так, факmч:но в•-чmt:ений розбій може 
"виродитися" в rj>абіж, вимаrаmщ сукупніст:ь :крадіжки й заподіяння 
тілесних ушкоджень, інші делікти. ВоЧевидь? що такий різнобій у 
:кримінально-правовій оцінці тотожних діяшь важко якось обrруmу
вати, досЯІТи зрозумілості рішень правоохоронних органів і судів, а 
тим самим і їх авториrетиості для населешщ,. фахівців у галузі права. 

ВикорІІ:стання уrод про визнання вини стоятиме на заваді 
дося:гненню й таІШХ принципів :кримінальво-правової кваліфікації, 

як ії об 'єктивність, точність, nовнота, стабі:льність. У цілому можна 
стверджувати, що в таrюму виnадку nоруШІУєrься. . весь напрацьова

ний деся.т.илітrями механізм кримінально-:пrраnової оцінки діяння, в 

основі якоrо знаходиться. принцип законносrі .кваліфікації діяння. 
Існує й ниЗка засторог процесуальвого характеру проти за

провадження nодібних уrод. Так, при сш«:ообмові учасника уrоди 
суд nозбавлений (Чи обмежений) у мо;,хлив.ості перевірити, чи насп
равді ця: особа вчинила злочин, і вжити заходи по неnоnущеюlю 
необrруиrованого засудження. Таким чином, можтmо, що окремі 
співучасники nриймуrь на себе чужу вину, винні ж уникнуть відпо
відальності. 

Уrода про визнання: внни стоїть На заваді отриманшо прав
дивих показань. Не секрет, що при відмові від уrоди в тих правових 
системах, де вона запроваджена, практикуєrься застосування більш 

суворого nокарання, порівняно з тим, що rq>изначається особам, які 

пішли на відповідний компроміс. Але в такому виnадку угода стає не 
правом, а обов'язком обвинуваченого, а її застосування (чи незасто
сування) за своєю суnю відіграє таку ж роль, як і тортури в інквізи
ційному процесі середньовіччя. 

Розглядувана уrода може використовуватися для. того, щоб 
маскувати недоліки nопереднього слідства. Адже прокурор мQже на
полягати на визнанні внни тоді, коли обвИJІУВаченн.а недостатньо об
грунтоване і Є загроза винесеНШІ виправДІ1ЛЬНОго вироку чи направ
леНШІ справИ для проведеНШІ додаткового розслідуваВЮІ. 

Суттєвим видається. й те, що укmщенюr уrоди про визнашvr 

вини nерешкоджає повній реалізації прав nотерnілого. Адж~ він не 
стає стороною уrоди, не впливає на ії зміст. Більше того, прихильни
кн такого заходу навіть не говорять про JІеобхідність зrоди nотерпі
лого на укладення уrоди, достатньою видаєr:ьсJІ mшre згода обвину

ваченого. Тобто уrода, по суті, має уклад:іТИСЯ поза спнною потерпі
лого й усупереч його інтересам, які noJIJI!(U<YI'Ь в об'єктивному poзr

JIJI,Дi справи і призначенні nередбаченого закон()м покарання за вЧJІ
неннй проти нього злочин. 
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Певно, висловлені міркування не є безспірними. Однак без 

сnростування розглянутих та інпшх арrументів, які можуть ще бути 
висунутими проти сприйнятrя аналізованого інстигуту у вігmзня

ному законодавстві, його запровадження є непереконливим. Ад;ж.е 

відповідні питання постійно будуть ставитися в теорії, виникатимуть 

і на nрактиці. 
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ДОТРИМАННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ 

І ГРОМАдЯНИНА В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ · 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Конститу.ц:ія України ВИЗН3J!8 УкраІну суверенною, демокра

тичною і nравовою державою, основоположним прИНЦШІом якої ви

ступає верховенство Права, а людина, її жmтя і здоров'я, честь і гід

ність, недоторканність і безпека визначені як найважливіша соціаль~ 
на цінність нашого суспільства. ЗакріплеІШЙ в Основному Законі 
правовий статус людини і rромадянина грунтується на загальновиз

наному в цивілізованому світі постулаті, що _всі люди народжуються 

:зільними й рівнтш у своїй гідності та правах, а держава несе відпо
відальність перед людиною за свою діяльність щодо забезпечення 
реалізації цих прав і свобод. На конституційному рівні створено пра
вову базу щодо захИсту порушеного права через належний і неупе
реджеІШЙ суд. Норми Конституції України є нормамн прямої дії 
(ст. 8), що надає моЖJШВість громадянам безпосередньо звертатися 

захистом своїх прав і свобод до суду, в тому числі оскаржувати дії 

чи бездіяльність органів державно! влади, місцевОго самоврядуван-
ВJІ, посадових і службових осіб ( ст. 55). · 

У розділі П Конституції (ст. 21 -58) викладено права та сво
боди люднии і громаДянина, а також визначено суттєві й значною 
мірою нові правові rарантії їх забезпечення, якими є вичерпний пе
релік підстав для обмеження відnовідних прав і свобод та судовий 

--- ·---,с-··- за закенністю таких обмежень. 
Констигуція передбачає судовий порядок прий:нятrя рішень 
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про ap~mr, тримання: під вартою (ст. 29), nрониюrе:юur до житла чи 
до іншого володіmrя: особи, про їх ormщ чи общук (ст. 30), про про~ 
веде:аня дій, nов'язаних із nоруш~нням таємтщі л:и:стувашur, теле
фоіших розмов, телеграфної та іншої коресnонденції (ст. 31), про 
nорядок конфіскації майна ( с.т. 41 ). 

Незавершеність судово-nравової реформи обумовила необ
хідність збереrтн існуючий nорядок apemry, тримання nід вартою і 
затримання осіб, nідозрюваІШХ у lJЧИНенні злочину, а також nрове
дення огщду та обшуку житла або іншого володіння: особи nротя
том 5-ти років після: набутrя Конетитудією чиmюсті (n. 13 Перехід
них nоложень Конституціі). Не nередбачено Основ:ним Законом до
тримання в цей nеріод існую~оrо nорядку щодо виnадків обмежеННя 

nрава на таємющю листування:, телефонних розмо~. телеграфної та 
іншої коресnондеІЩії, не nо!І1Ирюється воно й на випадt<Н негласного 
проникнення в nриміщення (n. 18 ст. 8 Закону України ."Про опера
тивно-розшукову діяльність"). У зв'язку з тим, що nрий:юп:тя відnо
відних судових рішень чинними законами не nередбачається, а рег

ламеюується лише відповідними відомчими нормативними актами, 
вНННRає наrальна nотреба у вирішенні всього кола nов'язаних з цим 
п:иrа:нь на законодавчому рівні. 

Слід зазначити, що вже Іііеля nрийюrrrя нової Конституції 
України деЯІ<ИМ асnектам захисту nрав та свобод громадянина в ході 

оnеративно-розшукової ді.JJльності українські nравознавці nрисвяти
ли свої р~и- як відкриті [1, с. б -15; з. , с. 90- 105; 4, с. 165-
168], так і закриті (Бандурка О.М., Горбачов О.В. , Шумнло М.Є. та 
ін.). Але сnеціальних nраць, які б висвітJІЮвали: широке. коло nов'я
заних з цією аю:уальною і:Іроблемою mrraнь На жаль, у вітчизюmій 
nравовій шіуці немає. Тому заnроnонована статrя за.клш<ає до ·ши· 
рокої дискусії з цієї nроблеми. 

Чинний Закон "Про оперативно-розшукову діяльність" від 
18 JIIOтoro 1992 р. з nодальшими доnовнеНЮІМи та змінашrnередба
чає відповідні rаран:rії закониості nід час оnеративво-роЗшуко.вої ді
яльності та nоиовлевня nрав і свобод громадян, яким завдано матері-

' альної ЧИ моральної ШКОДИ неmошm:мн діями ПОСадОВИХ осіб. Але, 
на наш nогляд, враховуючи nоложення Конституції України, можна 
сказати, що цих rаракrій недостатньо. · 

Так, названий Закон в існуючій редакції встановJІЮє, що за
стосуванНя будь-яІ<ИХ оnеративно-розшукових заходів можливе тіль· 
І<ІІ за наявності підстав, які вІ<а.Зані в його с:т. 6. У кожному виnадІ<.У 
npoвeдemur оnеративно-розшукової дія.11ьності заводиться · операти· 

в:но-розшукова сnрава. Постанова про за:ведеиня останньої підлягаЄ 
затвердженню начальником органу внутрішніх сПрав, служби без-
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nе:ки, nрикордонних військ, охорони вищих nосадових осіб, оnерати
аноГо nідрозділу nодаткової l'.rіліції. 

Koнrpom. за оперативно-розшуковою діяльнісnо здійсюо
єrься Міністерством. внутрішніх сnрав України, Службою безле
хи України, Державним комітетом · nо охороні державного кордону 
України, Уnравлінням охорони вищих nоса,.'J;ових осіб України, Дер
жавною nодатковою адміністрацією України. На особу, яка nідозрю

єrься в підrотовці чи вчиненні злочину, nереховується від органів 
розслідуваНЮІ або ухиляється від відбування криміпаm.ноrо nо
караІІЮІ чи безвісти зн:икла, заводиться тільки одна оnеративио
розшукова сnрава. Якщо протягом 6-ти місяців не встановлено да-

них, що вказують на ознаки злочину в діях:. особи, шодо якої застосо

вува;mсь оперативно-роз:шу1юві заходИ, така справа nідлягає зни

щелню. 

При перевірці осіб у зв'язку з їх допуском до державної, 
військової ~ службової таємниці оnеративно-розшукова справа не 
заводиТЬся. 

Під час здійснення оnеративно-розшукової діяльності не 
допускається nору:mеНЮІ прав і свобод людИНИ та юридичних осіб. 

Окремі обмежеНЮІ мають винятковий і тимЧасовий характер і мо
жуть засrосовуватися JІИШе з санкції nрокурора й за рішенням суду 

щодо особи, в діях якої є ознаки злочину, та у випадках, передбаче
них законодавством УкраїІЩ з метою захисту nрав і свобод інших 

осіб, безnе:ки сусnільства. 
При наявності достатніх nідстав дозвіл. на nроведення: 

оnеративно-розшукшmх дій дає керівник . відnовідпьrо операти
виого nідрозділу, який несе в~rщовідальв:ість за законність здійсюо
ваних заходів відповідно до чииноrо законодавства. 

При застосуванні оперативно-роз:шукових заходів праців

ІІИІ<И оnеративних nідрозділів зобов'язані враховувати їх відповід
вість стуnеюо суспільної небезпеки зЛочинних посягань та за
rрозі інтересам суспільства й держави. 

Із прийнятrям нової Конституції, як уже зазначалося, деякі 
.., ~aVІJN•n Закону "Про оnеративно-розшукову діяльність" nотребують 

8111pJІme.дeJmя і)( у відnовідність до Основиого Закону країни. Так, ч. 2 
8 розглядуваного Закону пропонуємо викласти в такій редакції: 

ІІJіегласие проникнення: до житла чи iн:moro володіння: особ'И, зюnтя 
JJІформації з каналів зв'язку, контроль за листуванням, телефонними 

· телеграфною та ін:шою коресnшщенцією nровадиrься 
за рішенням суду, прийнятим за nоданням начальника відпові

АНого оnеративного nідрозділу або йоrо заступника. Застосування 
D;их заходів провадиться вНЮІЮчно з метою запобігти злочинові · чи 
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з'ясувати істину під час розслЩувашrя кримінальної справи, якщо 
іншим способом одержати інформацію неможливо". 

_ У ч. З ст. 9 останнє речення: сЛід замінити трьома такого змі
сту: "Без заведеНик оперативно-розшукової справи проведення опе
раТШІно~розшукової діяльності забороняється. Про заведення: опера

тивно-розшукової справи виноситься постанова, яка затверджується 

начальником або уповноваженим заступнщ.ом начальника органу 
внутрішніх справ, служби безпеки, оперативного підрозділу прикор
долних військ. Управління державної охорони України. оперативно
го підрозділу податкової міліції. органу або установи 'виконання по
карань. У постанові зазначається місце й час її сЮІадання, посада 

особи, яка виносить постанову, їі прізвище, підстава та мета заве
дення оперативно-розшукової справи" . 

Частину 4 цієї ж статrі, на наш погляд, доцільно вИЮІасти у 

ТЗ!сій редаю.rії: "При перевірці осіб у зв'язку з доnуском їх до держа

влої таємниці, а також до роботи з ядерними матеріалами та на ядер
шn установах оператнвно-розщукова справа не заводиться. Т~ пе

ревірка повинна тривати не більше як один місяць" . 
- - ' 

Вважає~ю доречним Закон України "Про оперативно-
розшукову діяльність" доповнити .дйома статтями- 91 і 92

. 

С т а т т я 91
• Строки ведення: оперативно-розшукових 

СЩJав. 

Ведення оперативно-розшукових справ здійснюється: 

1) щодь невстановлених осіб, які _ готують або вчинили 
злочин, а також осіб, які переховуються від органів розслідування, 
суду або ухиляються від відбуваннЯ кримінального покараmщ - до 

їх встановлення або розщуку, але не більше сТроків давності 
nритягнення до - кримінальної відповідальності чи строків давності 

:виконання: обвинувального вироку; 
· 2) щодо осіб у зв'язку з розслідуванням стосовно них 

:t<римінальної справи, - до набрання законної сили винесеним щодо 

JНИХ вироком, до винесення постанови суду про закриrrя справи, 

ухВали (постанови) суду про застосувацня заходів медичного чи 

виховного характеру або до закриrrя кримінальної справи суДом, 

прокурором, слідчим, органом дізнання; 
З) щодо осіб, безвісно відсутніх, - до їх розшуку або до 

набрання законної сили рішенням суду про визнання їх безвісно 

відсутніМи: або про оголошення їх померлими; · 
· 4) щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці 

або вчиненні злочину, - до 6-ти місяців. 

За наявності достатніх даних, про уЧасть особи у підготовці 
або вчиненні тяжкого злочину, підтверджених матеріалами кримі· 
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вальної сnрави, строк ведення справn може бу:tи продо:зжеІІИЙ за 
зrодою відnовідного прокурора до 12-ти місяців началь1{И1<а.МИ (або 
ЇХ застуrшиками) голGвних, самостійних (територіальних) уnравлінь 
Міністерсrва внутрішніх справ України, Служб~и безпеки УкраїнИ. 
nодаткової міліції Державної податкової адміністрації УкраїнИ, 
Державного комітету в справах охорони державиого кордону 
України, Уnравління державної охорони УкраІни, 

, Подальше nродовження строку вецевия оперативно
розшукової сnрави; але не більше як до 18 місяців, може бути 
здійснено Міністром внутрішніх сnрав У:країюt, Головою Служб~ 
безпеки Украї:юf, першим заступником Голови Д~ржавної податково! 
ад;міністрації України - начальником податко~ої міліції, а також 

Державиого комітету в справах охорони державного 
УкраїІШ та начальником Управління: державної охорони 

1~'7·~,"•u~· за згодою Генерального прокурора У:краlни. 

Продовження строків ведеННJІ оnеративи:о-розm:укових справ 
J.ІEІL1V"'"""'18 місяців щодо іноземців, ЯІ<і nідозрюються в розвідуваЛЬНО

діяльності проти УкраїІGІ, понад 18 місяців здійСНЮЄ 
Служби безпеки України за згодою Генерального nрокурора ,., ____ ,. __ 
Обчислення: строку ведення оnеративнQ-розm:укової сnрави 

~;~о•ШІmєrьс:я з дня затвердження начальником відnовідного opraRY 
його заступником постанови про ії заведеІUІЯ й закінчується: в 
затвердження: nостанови про закриття сnрави. Обчислення 

може припинятися, якщо особа, щодо якої заведено 
Іme:oa:rюшc~-DC)ЗDІIVF~oвv справу, · тимчасово вибула за межі УкраїнИ 

тяжко захворіла і можливість nровадиrи щодо неї оперативно-
ІV\-tппrt<nuі· заходи відсутня. 

Про пр~еНШІ й поновлення обчисл~иня строку ведення 
справи виноситься: мотивована постанова, 

затверджується начальником відnовідиого органу або його, 

Ст ат т ~ 92
. Закриття оnеративно-роз.r.пукових справ 

Оnеративно-розшукова справа повинна буm закрита в ра:зі:. 
1) розшуку особи, яка nереховува.11ася від орrаюв 

розсліду:ва:ння, суду, ухилялася від' відбування кримінального 
ІІDІ<арання, а також особи, яка безвісно відсутня; . 1 

2) набрання законної снли вироком, постановою af)o 
оюсуду; . 

з) закриття кримінальної справи судом, п'рокурором, 
_....,.-.n,,~ або орrаном дізнання; 

4) завершення виконання розвідувальюtх, контррозвідуваль
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· або вичерпання: можливостей для: їх здійснення; 
а1іХ захо~ спростування у :всrановленому nорядку маrеріалі.:в про 

qШill)' діяльвість особи; 
зло б) вRЇЗ.DУ особи на nо<:rійне місце про~ за межі 
україни, якщо не~ає мoжmmocn проведення. щодо не1 оnера'І:ИВно-

розІJІУІ<.ОВйХ захоДJ.В; 
7) не:встановлення :в nеред~а>rені цим Законом строки даних, 

казуЮть на ознаки злочину в Д1ЯХ особи; 
що в S) виявлення nрокурором незаконно з~еденої справи в разі 
}fl(.OHaRНll по ній оnеративно-розшукових захоДІ.в; 
в 9) смерті .особи, щодо якої заведено оnеративно-розш:уkову 
сnраву. 

Про закркrrя: оnеративно-розшукової . . 
мотивована nостанова, я:ку затверджує начальник вщnовlДНоrо 

opraRY або йоrо за~. Якщо у . такій: сnраві здійс~вались 
оnеративно-розшуковІ ~оди за сающt.єю nрокурора або р1~енням 
суду, nовідомлення. про 11 закрштя: надсилається: nрокуроров1 або до 
суду в тридобовий ~к. -

Строки зберltання: заtq>иrих оnеративно-розшукових сnрав 

встановmоються: відnовідно до законодавства Уtq>аїни. 
Якщо nротяrом 6-ти місяців не встановлено ознак злочшrу в 

діях особи, щодо якої здійснювались оnеративно-розшукові заходи, 
така сnрава n:ідляrає знищенmо". 

_ . У випад1<ЗХ nорушення nрав і свобод людинн або юрвдич· 
них осіб, а також якщо nричетність до nравоnорушення 
щодо якої nровадилнся: оnеративно-розшукові заходи, не nідrверди
лася:, Мівістерство внутрішніх справ України, Служба безnеки 
Україин, Пр:ц:к.ордонві війська України, Уnравління державної охо
рови УКраЇни, Державна nодаткова ащ.tіністрація: України зобов'яза
ні nоновкrи nорушені nрава й відшкодувати заnодія:ні матеріальні 
та моральні збкrки. 

Оnеративно-розшукові заходи можуть бути оскаржені, ЯІ<ІЦО 
їх результатом було: nряме nорушення nрав і свобод rрома,дянина; 
створення nерешкод для: здійснення rромадянин.ом й:оrо nрав та сво· 
бод (у тому _числі иеза:к.онноrо nомадаЮІя: на rромадянина будь· 
я::юІХ обов'язюв або незаконного nритяrнення йоrо до будь-я::к.ої від· 
nовідаль~ості). Дця nодання с:к.арrи особі достатньо в:в<1Жати, mo 
nроведені щодо неї оnерати:вко-розшуков~ заходи були. незакон~UІ 
Однак задоволення скарrи залежить від тоrо, наскільки вона буіlе 
обrрунrована й мотивована. 

· Співробітии:к.н оnеративних nідрозділів можуть завда1І1 

:пщоди rромадявам чи юридичним особам, знаходячись у стані необ· 
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хідної оборони, крайНьої необхідності; при затриманні особи, яка 

вчинила злочин, при обгрунтованому ризику, в результаті фізичного 
та психічного примусу. Тому тільки в тому разі, коли їх дії супере

чили підставам та умовам здійснення оnеративно-розшукових захо

дів, можлива постановка питання про відшкодування майнового 
збитку чи моральної шкоди. У цьому випадку за заявою nотерпілого 

чи прокурора (якщо nотерnілий не в змозі зробити це сам) nовинно 

бути nорушено nозовне провадження й вирішити питання про відпо
відальність конкретної особи, яка завдала м~йнового збитку чи мо
ральної шкоди, а також про комnенсацію втрат, які nоніс nотерпілий. 

Таке nозовне nровадження здійсшоєrься за нормами Циві

льного кодексу України, оскільки цИвільне законодавство, яке реrу
лює питаІШЯ відшкодуванюr - заnодіяних збитків, поширюється на по
рушення будь-яких nрав та свобод громадян. Сnецифіка його засто

сування за сучасних умов nередбачає матеріальне відшкодування як _ 
маі-'mового збитку, так і моральної шкоди. Розмір комnец:сації вста
новлюється: судом. Матеріальну відповідальність у цих виnадках не- · 
суть не безnосередц:ьо nосадові особи органів, які виконують оnера

тивно-розшукові дії, а відповідні органи державної влади, які виnла

чують збитки. Останні nотім можуть компенсуватися безnосередm
ми винуватцями незаконних діЙ, які завдали шкоди. 

Громадяни України й інші особи мають nраво _ у встановле

ному законом порядку одержати від органів, на які поЮІадено здійс
нецня оnеративно-розшукової діяльності, nисьмове nояснення з 

nриводу обмеження їх nрав та свобод і оскаржити ці дії. Забороняє

ться передавати й розголошувати відомості про нерозкриті злочи

ни або таЮ, що можуть зашкодити. слідству, інтересам людини, без

nеці України. 
Не підлягають nередачі й розголошенню результати оnера

тивно-розшукової діяльності, які відповідно до Закону України від 

21 вересня. 1999 р. "Про державну таємницю" становлять державну, 
військову і службову таємницю, а також відомості, що стосуються 

особистого. життя, честі; гідності людини. За . передачу й розголо
шення цих відомостей nрацівники оперативних підрозділів, а та

кож особи, яким ці відомості були довіреm при виконанні опера
тивно-розшук9вих заходів чи стали відоJІ.іі по службі (роботі), підля
гають відповідальності згідно з чинним Законодавством, окрім ви

падків розголошення інформації про незаконні дії, що порушують 
права людини. 

Право особи витребувати відомості про характер отриманої 

щодо неї інформації відповідає припису - ч. З ст. 32 Конституції 
України, згідно з якою "кожний громадянин має право знайомитися 
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в органах державної влади, в органах місцевого с;а1'{оВрядуВанJІЯ, 

установах і організаціях з відомостями про себе, ЯУJ. не є державноІ<J 
або іншою захище&ою законом таємницею." 

ОскільІ<И відомості про осіб, ЯІ<і вкорінилися в орrанізо:ваsі 
ЗJIOчmmi групи, npo штатних негласних співробіnnшів та осіб, які 
конфіденційно сприяють оnеративно-розшуковій діяльност:і, а тако$ 
відомості про організацію й тактику оnеративно""Розшjтков:их заході1! 
:відповідНо до Закону "Про державну таєм:ннцю" становлять держав· 
JIY тає..mnщю, документи та їх коnії, ЯІ<і відображають оnераТИВ1іО' 
розшукову діяльпіС?, не мояrгь бути надані заінтересованій особі 
для ознайомлеНЮІ. Ій nовШІЩ nовідомлятися тільm дані про одер
жану щодо неї і~tформацію, тобто про :наявність матеріалів, що ха
р~ризують особистість заявника та суть даних; ЯІ<і в ІШХ знахоW'' 

ться. 

Суддя, jJIOIЙ розгЛЯдає скаргу особи на віщдову в нЗдЗJ{Іrі 
в:Казаних· вище маtеріалів чи на надання їх не в nовному обсязі, no· 
вШІен мати право nри наявності відповідного доnуску, встановлеs:О' 

· ro Законом України "Пра державну таємющю", на ознайо:МлеЮV! з 
оригіналами оnеративно-службових документів. Але він не вnраJІі 
знайомити з нюш заявника. У судовому рішенні ripo задоволеJ{І{JІ 
скарги обов' язоІ( нада:ішя заяв~ раніше не розкритих відом()С'ТСЙ 
nокладається ІJЗ орган, ЯІ<ИЙ здійснює оnеративно-розшукову діяJ!l'' 
ність. Пкrання про те, насІсільІ<И такі рішення nовинні бути коюсре1" 
ними й деталізо»аНИМИ, входиrь до комnеrенції самого суду . 

ВідnовідНо до законодавства України скарrи :на діюІЬніСТЬ -ra 
рішення органів, які виконують оnеративно-розшукові дії,· мо)l{)"t'І> 
подаватися також у вищестоящий орrан, прокуратуру або до суду . 

Порушення норм Закону України "Про операт:ивJіО" 
розшукову дія.Jn.ність" тяrне за собою різні види відnовідальнОС'fі, ~ 
тому числі днсnиnлінарну, цивільно-правову, криміІtаЛЬну та кр~1• 
нально-nроцесуацьи:у. 

Підрозділи, що використовують автоматизовані інфорюа· 
ційні сисrеми в оnеративно-розшуковій діяльності, nовинні за~· 
nечити можливість видавати дані: про особу на запиr органів poзcfll' 
дування, nрокуратури, суду. У місцях зберіrання інформації юає 
бути гарантована її достовірність і надійність охорони. 

Одержані внаслідок оnеративно-розшукової ·діюІЬності :в:iflO" 
мості що стос;уюТЬСЯ особистого жиrrя, честі, rідності mодини, ~

. що в~ни ~е м:іётять інформації про вчинення заборонених за.ко:f{.О~ 
дій, зберіrанню не :підляrають і повинні бути знищені. ,: 

Оnеративно-розшукові заходи, nов'язані з тимчасо:вЮ( о~· 
меже:КНЯМ: прав mоднни, про:вадпься з санкції прокурора або за 1'1' 
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хn:еІШЯМ суду з метою заnобігання тяжким злочинам, їх припинення 

і розЕрИІТя, розшуку осіб, які ухиляютьсЯвід відбування жримі
нального nокарання або безвісті зникли, припинення розвідуваль
но-nідривної діяльності проти Ужраїни. У разі оnеративної необхід

ності невідкладного здійснення цих заходів оперативно-розшукові 
nідрозділи зобов'язані протятом 24:-х годин nовідоми:rи прокурора 
чи суд про їх застосування та nідсТави для їх проведення. 

Цікавим є досвід зарубіжних жраїн щодо правового регулю
вання nорядку оскарження дій nосадових осіб nід час здійснення 
нm.m оперативно-розШукових заходів, якими були. порушені права та 
свободи громадян. 

ТЗІ<, у США дані, що знаходяться: в документах про оnера
тивну. та слідчу роботу правоохоронних органів, не видіnоться: на 
запит у виnадках, ЯІ<ЩО їх розголошення може: заважати оnератив

ним заходам чи розслідуванmо; поруmиrи право особи на справед

ливий та об'єктивний р6зtляд ії справи; предсгdВтrги собою непра
вомірне вторгнення у правейси (всі аспекти особистого життя: - ін
тимне життя:, погляди, особисті права, недоторканність осqби, жиr
ла, коресnонденції, репутації, особисті зв'язки тощо) тієї чи іншої . 

особи, інформація про яку знаходиться в досьє правозастосовчоrо 
oprany.-Однак суд має право для забезnечення nовноти та всебічно
сті розгляду справи витребувати докуменги, у видачі ЯІ<ИХ було від
мовлено, і, вивчаючи їх, винести рішення про обrрушованість (чи . 
необrрунrованість) дій установи. Якщо відмова · визнана необгрун
тованою, суд вправі дати приnис установі видати nотрібний доку

мент і виносить nостанову про nеревірку законності дій п~ових 
осіб, які відмовили. заявнику. Після закінчення службового розслі

дування на винного наю:rадається: дИсциплінарне стятнення. У разі 
неnідпоря:д:кування установи рішенню суду про видачу витребуваної . 
інформації суд має право nорушити справу про неnовагу до суду і в . 

. судовому nорядку призначн:rн винунатій nосадовій особі покарання. 
Закон США "Про правейси" від 1974 р. не nередбачає можливості 
оскарження у видачі досьє в адміністративному nорядку, однак та

кий nорядок встановлено самими правозастосовчими установами. 

Якщо на скаргу, яка заявлена в . адміністратшщому nорядку, одер

жана відмова, громадянин вправі пред'я:ви:rи установі цивільний по

зов у федеральний суд [2, с. 24-28]. 

CІzucoxлimepamypu: 1. Марннів В.І. ПринЦип особистої недоторканності в 
криміиально:му процесі України: Автореф. дис .... канд. юрид. наук. -Харків, 1999 -
19 с. 2. Михеєнко М.М., Шибіко В.П. Кримінщно-процесуальне право Великобрита
нії, США, Франції.'- К: Вища шк., 1988. - 328 с. 3. Терmшник В.М:., Слинько С.В. 

Теория доказательств: Учеб изд. -Харьков: Арсис, 1998, - 256 с. 4. Шавдула АА 
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О защите конСТИ'І]ЩИОННЬlХ прав rраждаи в ходе осуществления оперативяо
розьtскиой денгельности 11 Права людини і правова держава. Тези доп. та наук. повід. 
наук. кояф. nроф.-внкл. складу, 10-11 rруд. 1998 р. -Харків, 1998.-- с. 165-168. 

А.Н. Толочко, канд.юрид. наук 

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА 

КАК ПРИПЦИІІ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 

В констиrуционной теоршt уже имеются исследования 
принципа верховенства права, катарЬІЙ призвается и действует в 

Украние (2, с. 131-152; 7, с. 65-70]. ВьmолиеНИЬІе теоретические раз
работки сnособствуют осознашnо содержания принципа верховенст
ва права, однако це исчерпьmают ero мноrограннЬІх свойств и проб
лем реализации, в том числе и в :конституционном судопронзводст

ве. 

Различаются две модели констmуционноrо судопронзводст
ва. Первая - американская, определяемая тm<ж.е как деценrралнзо
ванная (осуществляется всеми судами страНЬІ), конкретная (решения 
суДа основьmаются на применении закона по коНкретньІм делам) и 
носящая nоследующий xapcucrep. (осуществляется применительно к 
уже утверждеННЬlМ законам). Вторая- евроnейская модель, являю
щаяся цев:rj>алнзованной. (осуществляется с:rі:ециалнзированньrм су
дом), абстрактной (суд вьmосит nостановление по nоводу закона не

зависимо от всех nрочих суцебньІХ разбирательств), носящая пред
варнтельІІЬІЙ и nоследующий характер (осуществляется как над не

утверждеННЬІМИ, таки наД утвержденньrми законами) [6, с.158-236] . 
В отличие от американской модели судебноrо констиrуци

онного контроля, сформнровавшейся rлавНЬІМ образом на основании 
судебНЬІХ прецедентов, евроnейская явилась результатом теоретиче
ских исследований Г. Кельзена, которьІМ бЬІЛа nредложева :концеn
ция целоетного правового nopJJДI.(a, вся иерархия норм которого :и их 

юридическая цепиость nоследовательно вЬІВодится нз одиого источ

ника, составляющеr-о вершину nирамидЬІ - конституции. Целост
ность всей системм и механизм ее функциовированюі оnределяются 
наличием особой. и единой. вьrсшей инстанции констиrуциоииоrо 
контроля законов, которой является конституционньrй суд (9, с. 19]. 
Данная концеІЩЮІ, представлявтая собой ·антитезу американской 
модели по всем важне~ nарамерам, стала теоретическнм осно

ванием евроnейской систеМЬІ констиrуционноrо судопроизводства, в 
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том 'Шсле конституционного судапроизводства в Украине. 

В зтой модели обьектом конституционного судаnроизводст

ва является не тоу...ько форма закона (nорядок рассмотрения, nриня

тия и введения: в действие), но и его содержание. Однако {по Г. Ке

льзену) содержание закона считается правовьrм, ибо есть nринудите

льная норма более вьrсокого pam·a - конституция, которая nредписьr
вает: законьr ДОЛЖНЬІ соблюдаТЬСЯ [9, С. 140]. Зто ПОЛОжение ставит 
под воnрос возможность реализации кельзеновской модели консти

ту-ционного судоnроизводс~ва (как гарата конституции) в условиЯх 
политических Іфизисов, nоско,JІЬКУ сама зта модель основана на 

нормативистской интерnретации позитивного nрава и исюпочает его 

оцень.-у с nозиции должного, представЛений о желаемом. Достаточно 

tказать в зтой связи, что нормативистскал теория права вообще не 
nризнает существование. nробелов в конституции, а nедь зта nробле

ма Ю>л.ч:ется едва ли не центральной в условиях сменьІ одной систе

мьІ права другой. Кельзеновская модель ко:цституционного суда 

отводщ ему роль технического з:ксперта формальной конституцион

ности законов, но не их аналитика с лозиций демократического nра

вового :идеала. Таки.м: образом, реализация кельзеновской модели 

конс:ти:туuионного судаnроизводства предrіолагает стабиль)fость 

rrpaвa и достижение согласия в обществе по отношению к конститу-

ЦИИ. 

Принятие кельзеновской (иЛи континентадьно-европейской) 
модели организации конституционного судапроизводства европейс

кими странами привело к вьrявленшо противоречий, связаннмх с ка

чеством деятельности конституционного суда и превращением его 

теоретически в свою противоположность - в правовой барьер на 

пути новьrх социально-политических и конституционньrх иmщиатив 

[11, с. 2]. В деятельности крнституционньrх судов порой возникают 
правовьrе ситуации, которЬІе возможно разрешить лишь путем . об
ращения к принципам естественного права и межцународньrм актам 

о правах человека. В качестве примера можно привести решение 

Конституционного Суда Российской Федерации дела о КПСС [1, 
с. 2-98}. Подходкнему в стиле Х. Кельзена вообще несодержал ра
циональньrх оснований для вьrnесения правового сужцения, .. по
скольку КонституционньL"І Судом Россю~ бьша дана ретроспектив-
н::я оценка прежней Конституции как аmиправо,вог9 фено~ена. . 

С лозиций нормативиз:ма Конституционньrй <;у.;;т., УІq)ЩП;ІЬІ 
по деJГу об офrщиальном толковании ст. 58, 78, 79, 81 . Конституции 
УкраинЬІ о несовмести.1\юсти депутатекого мандаrа,. также не мог, 

:и:гнорируя ньше действующую Конституцmо Украищ,І, давать пра

вовую оценку законов и других nравовьrх актов, опираясь на поло-
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ження утратившей силу Констmуции УкраиньІ 1978 г. и Консr:и:rу
циоmюго Договора 1995 г. [5, с. 117~123]. 

Переч:ИсленнЬІе о~сrоятельсr:ва породили дискуссни о кри
знее консr:и:rуциоюіоrо судопроизводсrва, потере им легшимности 

[12, с. 19]. Позтому в динамично развивающемся обществе возмоЖна 
и необходима рационализация кельзено:вской модели конституцион
ного судопроизводсrва, с:Вязанная с ero депоJІНТИЗацией и усилением 
правовой об-ьекrивности, отказом от паmоридизма как метода реше

ния всех социалЬно-политических конфликтов, с испоЛьзованнем 
духа демократических правовьІХ пр:ющипов [4, с. 41]. 

УЧИІ'ЬІВая, 'ПО верховенсrво права как важнейший. асnект 
· правовой rосударственносrи достиrаеrся с признаннем прав челове
ка вЬІсmей цеmюстью в обществе и rосударсrве, с приданнем им 

общ ерегулятивного значения, наиболее · nреДІІQ'ПительньІМ с зто й 

точки зрения является анализ материального и фор1.1ального содер
жания принципа верховенства права [3, с.43] . 

Верховенство права в материальном смьzсле :вкпючает в ее-
бя: · 

- верховенство консrитуцнн, гаранrирующей надлежащнй 

набор прав человека, закреПJDІЮщей обІЦИЙ естественноправовой 
стаrус человека и гращцаиина; 

- всеобщую обязательuость собJІЮдения прав человека; 
- хонсrитуционное требование правового характера за-

хонов (и соответственно, запрет анrнправовьІХ законов) и всей дея
тельности государсrва. В контексте прюнанНя прав человека вьrс
шей ценностью зто треQование означает ограничение законодатель

ной власти обязаннОСІ"Ью призuавать, соблюдать и защищать nрава 
человека и преДІІолаrает, 'ПО целью, смьrслом и содержанием зако

нодательства должна бьпь конкретизация прав человека. Зтот 
постулат должен бьпь положеu в основу констиrуционного судоп

роизводства. 

По существу, Колсrиrуция УкраинЬІ провозгласила Челове
ка, его права и свободьІ наивЬІсmей социальной ценностью и устано
вила, 'ПО утверждение :и обесnеч:ение их является главной обязанно
стью государства. Причем права и свободЬІ человека и граЖданина, 

. закрепленньхе в Констиrуции, не являются исчерnьrвающими, госу

дарство обязуется признавать и гарантировать и другие общещшз-
нанньrе. Права и сво()одьr. · · 

. Таr<ИМ образом, в соответствии с естественно-nравовой коп-

Цепцией консrитуционного строя Украпньr верховенство права в ма
териальном смьrсле - зто · есrественньхе и неотчуждаемьrе права и 

свободьr человека и .rражданИ1Іа: Конституция УкраиньІ не может 
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бьпь изм:енена, · есзш ~менения: предусматривают упразднение mrбo 
ограJШЧение последних. Конституцию, законьr и иньrе нормаnmно

лравовЬІе а:ктьІ УкраиньІ следует считать правовьrми (позитивньщ 

nравом:) постольку, .nосколь:ку в них реазшзуются и конкретизируют

сл nрав<1 человека они не нарушают· Прав человека. Задачу соответст

вия позитивного конституционного права надпозитюшьrм правовьrм 

принциПамн ндеалам всякий раз решает за:конодатель. Аналогичную 
заДачу, исходя из буквьІ и дуХа Конституции, а таюке из междунаро
дно-правовьrх стандартов, реmает Конституционнь.ІЙ: Суд УкраиньІ. _ 

Положения ст. 3 и 22, ч. 2.ст.39, ч.S~и ч. 7 ст. 41, ч. 2 ст. 44 и 
других статей Конетитудни УкраиньІ в позитивной форме содержат 

требование соответствия зажона праву и соответствшr .ІІраву деятель

ности государqва в целом и всех ветвей государственной власти и 

органов местного самоуправления. Критервем правового характера 
законов и деятельности государства являются права и свободьІ чело

ве~<а и и.х гарантии. определяюІЦИе ее содержание и направлеююсть . 

Зтому 1ребованию корреспондирует прямой запрет анти
правового (правонаруmающего) закона, содержащиіі:ся в ч. 2 ст. 22 
Конституции в формулировке: «Конституционньrе права и свободьr 

гаранm-руются и не могут бьпь упраздненьD>. Конституция запреща

ет nри принятии новьrх зажонов ц внесении изменений в действую

щие сужение содержания . и обьема существующих прав и свобод 
(ч. З ст.22). Кроме того она содержит специальнь.ІЙ: заnрет правона

руmающего закона по рЯду прав И свобод человека даже при
менительІ:Ю к условиям: воевного и чрезвьrчайного положения (ч.2 

ст. 64), Наконец, зажоньz (и др)ТИе акть:r) или вх отдельньrе положе-
у 

ния, призванньrе Ковституционньrм Судом УкраиньІ наруmаюІЦИМи 
права человека (правонаруmающшm) и позтому неконституцион

вьи.ш, утрачивают силу (ст. 152 Конституции). 
Прав<! человека являются непосредственно действующими и 

·защищаются судом (ст. 55 Конституции), что предполагает право :к_а
:ІЩого обращюься за вх за:щитой ко~mетентвьrй суд, в том числе и в 
Конституционньrй, вбо в правовом государстве индивнд вправе 
вступать в судебньrй спор по поводу реrулироваюІЯ и ЗаІЦИТЬІ своИх 

nрав и свобод с самим зажонодателем. КоиституционньШ суд по сво

ей прИроде является вьrсmю.r гарантом прав челове~ в государстве И 
не нуждается в конституционном уnомнианни о его tстественном 

nредназначеІПІИ. В то же время верховенство права не nредполаrает 
11 не влечет призиаюrе конституциою. Jго суда единственньrм орга
Іfом, представляющим в действительности подлинную <?Удебную 

ветвь власти лишь потому, что он исполняет полномочия по призна

ІіИЮ зажонов и иньrх правовьrх акrов некоиституционньrми и по 
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официальному толкованию конституции и законов [8, с. 20] . 

Физические и юридические лица наряду с друrими суб:ьек

тами имеют праВо noдan. в КонстшуционНЬІЙ Суд УкраиньІ консти
туционное обращение об официальном толковании Констшудии и 
законов УкраиньІ, если они со'П)'Т, чrо : 

1) положения: Конституции :или: законов У:краИньr неодноз
начно применяются: судами и друrими орrанами государственной 

власти; 

2) зто может привести (:или: уже привело) к нарушению их 
:конституционньІХ nрав и свобод . . 

Таким образом, в сnециальную процедуру официального то

лкования Конституции "вмонrирована" и процедура конституцион
ного конrроля, сВJQанная с рассмотреннем кон:кретнЬІх дел и вопро

сов в судах и других органах государствеНной власти. На наш 

взгЛяд, зто обусЛовлена тем, что к компетенцИи Конституционного 
Суда УкраиньІ отнесено и толкование законов, а по зтой nричине 
необходимосn. в отдельной продедуре конкретного судебного конс

титуционного контроля становится менее значимой. 

~ерховенство права в формальном смьzсле озн~чает: 
- - соблюдение иерархии источников права; · 

- допустамосn. только в конституции и на уровне закона 

установления пределов свобод.1>1 индивидов и их об-ье)].ИНений Ію 
прииципу «незапрещенное разрешено» и законодательного оnреде

ления комnетеНЦИJИ государствеННЬІХ органов и должиостньІХ лиц 

государства (а также местного самоуправления) по принципу «нера~ 

зрешенное запрещено» . 

. Конституция сqдержит ряд требований к нормативно

правовой системе :и ее .злеМ:енrам, соблюдение которЬІХ необходимо 
для верховенства І!Ірава в формальном смьrсле. 

Во-первщ сама констшуция имеет вьrсшую юридическую 

силу и верховенство как в смьrсле того, чrо законьr и иньrе офици
mНЬІе а:ктЬJ ДОJDІСНЬІ ей СООТветСТВОвать, так . И В СМЬІСЛе прЯМОГО 
действия ее норм. При зтом нужно учитЬІВать, что теоретичес:кая во

зможность консnrrуциоЮІЬІХ конфликтов заложена в самой природе 
конституционного права, ІІастроенного на противоречивьІХ принци

пах ( светскости и свободь1 совести; соотношения коллективНЬІХ прав 

11 ЛИЧНЬІХ прав). Кроме того к_рнституция должна собрать воед1mо и 
обобщиТь на вьrсюком уровне _аботра:кции фув,даментальНЬІе нормьІ 
разЛИЧНЬІХ отрасщей права. Каждая: из зтих отраслей стронтся на ос
новании ка:кого-тибо соответствующего ей интерпретационноrо 

принципа, дающе:го ей известную целостность (юіпример, индніщду
альна.я: свобода в лражданском праве и обіций интерес в адмІШИстра-
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тивном праве) . Зти приіщипьr моrут бьrть соrласовав:ьr в Основном 
Законе ЛШІІЬ nутем компромисса между ними. Коисткrуция, следо- . 
.ательно, является arcroм, обобщающим на самом вьrсоком ypo:r;sнe 

различиьrе правовьrе принципьr, но вместе с тем кристаллизирую

щим их противоречия. Позтому интерnретация конституции консти

туциоЮІЬІМ судоми применение любой ее нормьr не доЛЖНЬІ nроти-
v • 

речиrь . всеи ее целаетности или отридать естествеИИЬІе nрава чe-

JIOBeiOl. При :іmтерnретации норм крнсткrуции исЮІЮчается прОти
воречивое- толкование ее принципов: Конституционньrе нормьr об

щего xaparcrepa. не моrут иметь nриоритета nеред сnециальНЬІМИ, а 
сцециальная норма не может бьrть инrерпреrирована _расПІh-ритель
во. 

Во-вторьхх, nравовое nоложение «неоnубликованвьІЙ arcr не 
nрименяется.>> изложено в ч. З ст. 56 Консткrуции УкраиньІ в форму- • 
лировке: «Законм н ИНЬІе нормативно-nравовьrе arcrьr, оnределяющие 
права и обязанности граждан, которьrе не доведе:Ньr до сведения на
селения в nоря.цке, установленном законом, явл.яюrся недействиrе

львьrмй» . На наш взгляд здесь nредnолагаются законьr н норматив
но- nравовьrе atcrьr, которьrе оnредел.яюr общий nравовой статус че

ловека и гражданина. Согласно ч.З ст. 22 Консткrуцви ограничение 
nрав н свобод человеЮl н гражданина (в смьrсле определеюія обьема 
свободьr, rарангированного зтимн nравами н свободами) доnустимо 
только законом. Кроме зтого, любое уСтановление норма:rивНЬІМ ак
том юриднчесІ<Іtх обязанностей или юридической ответственности 

индивидов ЯВJD.І.еrся прямьrм или косвеННЬІМ ограниченнем прав и 

свобод человека н гражданина. Следовательно, из ст. 64 Констиrу
ции вьrтеЮlет, ч:то прав9вьrе нормь1, устанавливаюІЦВе юридическую · 
ответственность, моrут содержаться только в законе, ибо юрІІ,ZJ;ИЧес
кая отвеrствеmt:ость всегда несет в себе ограничение nрава на свобо

ду и личную неІІрнкосновенность либо nрава собственности. 
С учетом сЮlЗаННого остается признать, что в котекете ч. З 

ст. 57 КонстИІ)7дин УкраИньІ формулировка «законьr и ИНЬІе норма
тивно-правовьrе arcrьr, оnределяющи:е nрава и обязанности граждан» 
nредполаrает з;аковьr, оrраничивающие nрава и свободьr как челове
ка, так и rражцанИна (в смьrсле ч. З ст. 22 Основного Закона), а так
же иньrе норма__ї'нвно-nравовьrе аКТЬІ в которьІХ, на основании или во 

исnолнение названньrх законов конкретизируются ограниченИя: nрав 

и свобод, но не: устанавлнваются новьrе ограничения. 
В-трет::ьих, ряд положений Консткrуции УкраИНЬІ, оnреде

JІЯЮЩИХ nоряд:;ок принятия н сооnюшение различньrх видов ~юрма

ТНВНЬІХ актов, позволяет оІШсать коисткrуционную иерархнчесКую 

структуру праsювой системьr УкраиньІ. Соблюдение иерархии исто-
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чников права также я:зляется требованнем верховенства црава в 

,ФОрмальном смьrсле. 
В зтой связи . особого комм:ентария заслуживают законьr, 

принятьrе всеукраинским референдумом. Согласно ст. 44 Закона 

Украиньr «0 всеукраинском и местньІХ референдумах» законьr, при
нятьrе путем референдума, могут бьrrь измененьr либо отмененьr та

кже референдумом. Позтому законьr, принятьrе на референдуме, не 

могут бьrrь об:ьекrом судебного конституционного контроля относи
тельно их констmуционности [10, с. 25]. Референдум призвается вьr
сшим непосредственньrм вьrражением власти народа. Следовательно, 
закон, принятьІЙ на референдуме, обладает большим уровнем леги
тимности, нежели закон, принятьІЙ органом народНого представите

льства. В случае коллизни между законом, принятьrм на референду

ме и не протнворечащим Конституции УкраШІЬІ, и. законом, nриня
тьrм Верховной Радой Укранньr, .с формальной точки зрения nрсдrю
чтение следует отдавать закону, принятому референдумQм:. 

Не меньший интерес вьnьmают законьr про · ратификацшо 
, международньІХ договоров Украиньr. По Конституции оНи являются 
частью национального законодательства УкраиньІ, подписьmаются 

Головой Верховной Радьr УкраиньІ и официально оnубликовьmаются 
без соблюдения процедур, предусмотренньІХ ст. 94 Конституции . 
. Согласно ч.2 ст. 17 Закона УкраинЬІ «0 междунароДНЬІХ договорах 
УкраиньD>, если международньrм договором УкраиньІ, заключение 

которого произошло в форме закона, устаиовленьr иньrе ІІ])авнла, чем 
те, которме rrредусмотреньr законод!lтельством Украиньr, то приме-

. няются правила международного договора Уь.-раиньr. Если положе
ния ратифицированного международного договора противоречат 

Конституцни Украиньr, то применяются nоложения Конституции. 

Ратификация же такого договора возмоЖна после внесения соотве:гс
твующих изменению в Конституцию УкраиньІ. 

Соотношение юрцдической сильr законов о внесении изме

нений в Конституцию Украиньі (конституционнь!Х законов) и Зако
нов о ратификации международньІХ договоров Украиньr несколько 
сложнее. Если nоложения еще не вступнвшеrо в силу международ

ного договора rrредставляются проnmоречащими закону, то Консти

туционньІЙ Суд Украиньr вnраве rrризнать их неконспrгуционньrми, 
nодтвердив тем самьrм толкование Конституции, положеиное в осно

ву конституционного закона. Но если консtитуционньrіі: закон будет 

rrpиiurr в nротиворечие ратифицированному договору и Конституци

онньrй Суд подrверднт соответствие закона Конституции УкраИньІ, 

то договор, если он не может бьrrь исталкован иначе, nодлежит де-

нонсации. 
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Нормативная сила общеприз~анньхх прmщиnов и норм ~е

Ждународного права в Украине проблематична. С одной сторонь1, 
заинтересованнЬІе физические и юридические тща могут ссьтаться: 
JІепосредственно на нормьІ ме)JЩУ.Шlродноrо права при разрешении 

дел КонстшуциоиньІМ Судом УкраиньІ, с другой - общепризнан
принципьІ и нормь1, :как правило, носят весьма абсrрактньrй ха

их нормативное содержание неконкретно и І<онстиrуция: 

~~fкttаиньІ не за:креnляет их приориrет по отношению к внутренним 
IF DDaiiOBЬIM актам. Даже в сфере регулирования прав человека в сооr
t. 1!Іет<::ТВИИ с ч.1 ст.22 Основного Закона УкраиньІ, в которой rовориr-

ся, что перечень за:креплеиньхх в нем прав и свобод человека и гра
жданина не является исчерпьmающнм. Общепризнавіп.Іе другие 
права и свободь1 должнЬІ бьпь сначала признань1 в rocyдapC'Ille, на

пример КонституционньІМ Судом УкраmІьr, и только после зтоrо 
онн стаиовятся гарантированньІМИ. 

Список лumepamyp•r: 1. Вестник і<онсmту.ционного Суда Российской Фе
дерации.- 1993.- N2 4-5.-150 с. 2. Заєць АП. Правова держава в контексті иовіmього 
YКrtaiнcьtc:oro досвіду. - К.: Парламент. вид-во, 1999.-248 с. З. Конституция Российской 
Федеr>адии: 'ПроблемиЬІй комментарий І Orn. · ред. В. А Четвернии ·- М., 1997- 702 с. 
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пеJ;ІеВо•дов (вЬІп. 2).- М.: ИНИОН АН СССР, 1988.-220 с. 10. Шаnовал В. Верхо

- ..... ,..,.,." закону як конституційна засада реформи системи права 1136. наук. праць. І За 
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1. Шайо А. Как верховенство права погубнло реформу социальной зіІщи1ЬІ в Венг
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~Р. ~~,кан~ юри~ наук 

СПОРНЬІЕ ВОПРОСЬІ ИЗБРАНИЯ МЕРЬІ ПРЕСЕЧЕНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ 

Мерь1 пресечення составляют значигельвую часть среди 

мер уголовно-процессуального прннуждения. В литературе дo
r-,.., . ...,.,,,..yn подробно проанализировань1 социаЛьная обусловленность 
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и юридическая nрирода мер nресече:ния:. Вместе с тем остаются Rе

реmеННЬІМИ іqюблемьr ~но.8аний: избрания такой мерьr пресечения, 
' ' 

1\аК заюnочени~ под стражу, поскольку зто самая строгая мера nре-

сечения, в отличие от других связа:нная с ІІр1П!Уди:rельной изоляцией 

лица от общества [5, с. 120, 121). 
Государство обеспечшает своим гражданам неnрикосно

венность· личности. Закон допускает оnределенньrе ограничения не

прикосновениости JІИЧНОСТИ, nродикто:ванньrе ингересами борьбьr с 
пресrупностью и охраньr правопорядка. Зтой цели, в частносtи, · 
служит тіи\ая мера пресечеющ 1\aR заюnочеиие под стражу, приме

няемая с саmщни прокурора. ·с приведеннем дейtтвующеrо уголов
ио-проц~суальноrо закоиодателЬст.ва в .соответствие с Конституци
ей УкраиньІ арест и. заюnочеиие под стражу будут допускаться толь

ко по мотивированиому решеишо суда (ст. 29 Конституции Украи
НЬІ). 

ЗаюnочеЮІе под С'І})ажу _: тяжелое пспьпание для rра)!Щани
иа, которьrй считается невино~НЬІМ до тех пор, пока его виновІюсть 

не будет доказана в предусмотренном законом nорядке и установле

на ВС'І)'ПИВJІІИМ ·В заминую силу nриговором суда. Зто обстоятельс
тво обусловливает осрбую остроту вопросов, .касающихся создания 
сиеrе:мьz rapaиrim законноr~ и ~босяоваиноrо применения данной 
мерьr nресечения. r 

Анализпрусмая мера пресечения nрИменяется к обвиия:е· 
МЬІМ, а в исключшельньrх случаях - к nодозреваемьrм в совершешm 

пресхуnления nри наличии достаточньІХ оснований: полагать, что об· 
виняе:мьrй (подозреваеМЬІЙ) может с:крьІТЬСя от дознания, предвари· 

тельного следствия, суда или будет заниматься nрестуnной деятель· 
ностью1 а также дJІЯ обесnечения приговора. 

При разрещении воnроса о необходимос;rи заюпочнть обви· 
ияемоrQ под стражу оргаНьr следствия, npoi<)'Pop, суд обязаRЬІ учи· 

тьrвать, JqiOMe указанньІХ обстшrrель~в, таюке тяжесть nредьявлен:· 

ного обвинения; ЛИ'ПІость обвнняемоrо, род ero занятий:, возраст, со· 
стояние здоровья, семейное положения и др. Преяще всего заюnоче· 

ние nод стражу допусжается по делам о nрестуnлениях, за которЬІе 

законом предусмотрено наказание в виде лишепня свободьr на срок 

свьrше одн:оrо года, а в н:сключителЬньrх случаях - в: на срок не свьІ
ше одн:оrо года. 

УЧИТЬІВан негативньrе стороНЬІ ареста, можно бьшо бьr уста· 
но:виrь в зажоне такое nравило : "Заключение под стражу применяет· 

· ся по делам о престуnлениях, . наказуемьrх лишением свободьх н:а 
срок свЬІІІІе двух лет" [6, с. 78,79]. Ло nредложение учтено в npoeJ<· 
те УПК · Российской Федеращщ ст. 89 которого предусматривает, 
' 182 



что зак.JІЮчеmІе nод стражу в качестве мерьr nресечения nрименяется 

по решению суда в отношении. лиц, об:виняемьІХ (nодозреваемЬІх) в 
совершении преступлений, за которьrе законом предусмотрено нака

запне в виде лишения свободьr сроком свьшrе двух лет. 

К лицам, совершившим наиболее тяжкие преступления, пе

речень которь1х устанавливается ч. 2 ст. 155 УІЖ, заключение под 
· стражу может бьпь применена по .мотивам одной лишь опаспости 
преступления. Орасность того или иного прееrупления обусловлена 
важностью для государства посяrательства, размером причиненного 

ему вреда, способом совершения деяmш, особенностями субьектов 
преступления. 

Закон презюмирует, что только тяжесть деяния может побу
дить обвиняемого с:крьпься, помешать установлению истиньr и вос

nреrurrствовать исполнению приговора. Именно зто и лежит в осно

ве такой мерьr пресечения, как заключение под стражу. 

Представленньrе на рассмотрение Верховной Радьr У:краиньr 

nроектьr УПК УкраиньІ не содержат данного основания. Так,· ст. 113 
проекта УПК, подготовленного рабочей rрушюй Кабинета Минист

ров Украиньr по состоянию на 1999 г., гласит, что за~чение под 
страж] как мера пресечения применяется лишь к лицам, подозревае

МЬІМ или обвиняе~ьrм в совершении преступления, за которое пРе
дусмотрено наказание в виде лишения свободьr на срок свьшіе. одно
го года. В случаях, когда подозреваемьrй, обвиняемьrй юm подсуди

мьrй не вьшолнил своих обязанностей в связи с применением к нему 

иной, боЛее мяrкой мерьх пресечения либо если имеются доказатель
ства о том, что он соверпmл ИJІи готовится совершить новое престу

пл~ние, закшочение под стражу может бьпь применена также по де

лам, за севершение которьІХ предусмотрено наказание . в виде лише-

ния свободьr на срок до одного года включительно. , 
Под достаточньrм основани~м. необходимо понимать опре

деле~ньrе фактические данньrе, указьІ:ваюшие на стремление обвиня- · 
емоrо вести себя недолжньrм образом [2, с. 73}. Следовательно, 
нельзя заключать обвшrnемого под сrражу по субьективньrм сооб

ражением (догадкам, слухам,·предположениями и т.д.). 

· При заключении под стражу соответствующие. данньrе . о не
правомерном nоведР.НИИ обвиняемого оцениваются в совокупности с 

собраШІьrми по делу доказательствами. Результатьr такой оценки до
лжньr убедить следователя в том, что обвmmемьrй- предnринимает 
одну из форм недозволенного поведения, пьпается .зто сделать или 

готовится кнему. Заключение под стражу лишает его <;.оответству

ющих возможностей и обеспечивает вьrподнение основньrх процес

сушrьньrх задач. 
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Заюпочение под стражу nрименяется .к обвиня:емому, пове

д~ІІИе или образ жизни которого свидетельствует о стремлении 

ск:рьuься или о наличии у него реальНЬІХ возможностей к зтому. 

045:ьrчно к числу таких обстоятельств относят: снстематнческое 
~янство, существование на случайньrе заработки или нетрудовьrе 

д<'Ходьх, отсутствие постоянноrо места жительства или определен

ІІJ1оІХ занятий и т.п. Не обосноваиная фактами nростая: допустимость 
ш:ІІІ об.ьгmая: возможность полагать, что обвиняемьrй вообще спосо
ООІf: скрьrться, не . может служ.и'rь достаточньrм основанием для изб
Р~ такой мерьr nресечения, как заюпочение под стражу. Зmmю
ЧІО'ь под стражу можно только обвиняемого, которьrй стремиrся 

сr<рьuься, а не просто уклоняется от явки, а тем более которьІЙ не 
прІІбьш в op:raнw следствия по однократно~.ІУ вьІЗову. В случае отк
лоления от зтоrо явка может бьrть обеСІІечена _приводом обвиняемо
rо с последующим вьІJІВЛеиием причин такого поведения и разьяс

н~ІnІем процессуальньІХ последствий последнего [3, с. 16]. 
Основанием закточения под страду может стать поведение 

о6виняемоrо, направленное на воспрепятствоваиие установлениЮ 
ис;тиньr по уголовиому делу (умьпплеииоо создание nомех к устано

вLtению собьпия пресrупления и вииовностн обвиня:емоrо в его со

вершении). Препятствование установлению других обстоятельств, 

подл.ежmцих доказьmанию, по общему правялу не должно обосно
в:r.rвать заключение под стражу. Однако в тех случаях, когда их вьш

св::енне имеет особо важное значение и, осознавая зто, обвиняемЬІЙ 
С1}>емится помешать их установленшо, он может бьrіь заключен nод 

С1}>ажу в целях пресечения шідобньrх действий. 

Заюпочать под стражу. можно обвиняемого, которьrй в целях 
воспреІІЯТствования установлению истиньr совершает не тобьrе воз

можньrе, а только незаконньrе действия, вьrражающиеся в· уничтоже

ЮІІf, сокрьпии, подмене, фальсификации :или искажении доІСаЗа

П.'ІЬСТВ, подкупе, запугивании, уговорах свидетелей (потерпевших, 

зІtсnертов) в целях склонення их к даче заведом о ложньrх nоказаюrй 
всудеит.n. 

Обвиняемьrй может бьrть заюпочен nод стражу, если имеют
сJ данньrе о том, что, оставаясь на свободе, он будет заниматься npe
C'fYnнoй деятельностью. Зти данньrе могут относиться к его лнчнос
ТJ{, образу жизни, условиям работьr и т.п. Нужно, чтобьr зти данньrе 
не просто отрицательно характеризовали обвиняемого, а имели nод 
сОбой обьективное основание. 

Степень вероятности престуnления, а также его возможньrй 
характер и оnаспость учитьrва:ются в кзждом конкретном случае за

кJ[І()чения обвиняемого щщ ~стражу. Чаще всего заключением под 
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С't'ращу npeceiOUCtтcя попьuки совершить повторньхе nрестуrnrения. 
Еслn же дахmое деяние по· своему существу неосторожно, аффекrив
но, случайно и нет оснований полагать, что об:в:иня:емьІЙ (подозре:ва
е\ІЬІй) после него совершкr иное преступление, заюпочать erp под 
С't'ражу не следует. · . 

И, наконец, последнее основахше - необходимость <)()есuе
ЧеЮІЯ исполнения пршовора. Следует иметь в виду, что заюпочать 
nод стражу подсудимого можно при условии, если он свQими дейст
ВИЯМи может воспреІІЯ'І'СТВовать исполнению пршовора суда. Когда . 
Же исnолнение пршовора: затруднено или вообще неосуществимо по 
nричинам, не зависящим {)'І' подсудимого (его воли, состояния, пове
деНИя), то в отноmеmш него не..тхьзя избирать меру пресечения в виде 
заюnочения под стражу. Ошибочньхм представляется мнение о том, 
ч:rо обеспечение исполнения приrовора является родовьхм пошrrием, 
обобщеюю включахощим в себя три других, ранее рассмотреПІІЬЦ{ 
основания[7,с. 106]. 

Таким образом, в действующем уrоловно-процессуальном 

законодательстве предусмотреньr следующие процессуальRЬІе осно
ва:ния и обстоятельства, поддежащие учету при избранни такой мерьх 
ІІресечения, жак заключе~е под стражу: 

- данная мера пресечения nримщшется органами рассдедо

ваm~я: с саmщии прокурора или по решению суда; 

- заключение под стражу допускается no делам о престуn
леииях, за которьrе законом предусмотрено наказание :в виде .lІИЩе

НИЯ свободьr на срок свьппе одного rода, а в исключкrельRЬІХ едуча
ях - на срок не свьпnе одного rода; 

- к лицам, обвиняемЬІМ в совершении нанболее тяжких 
nреступлеНий, предусмотренньІХ ч. 2 ст. 155 УІ1К, заключение под . 
сrражу может бьrrь nрименена по мотивам одной JІИШЬ опасвости 
nреступления. 

Фактическим основанием для избрания данной мерьх nресе
чения вьхступает совокупность доказательств, которьrе дают возмо

жность nредположить, что обвиняемьхй может сІфЬІТЬСя: от органов 

досудебного следствия или суда, или васпрепятствовать установле
истиньІ по уголовному делу, или будет заниматься преступной 

деяrельностью. 

Существующая на сегодняtfmий: день практика применения 
заключения под стражу не может счшаться удо:вдет:ворительной. В 

зrой связи пути дальнейшего сокращения распространения такой 
мерьх пресече!!ІІЯ видя:тся в следующем: 

а) введение новЬІХ мер пресечения, которьхе могли бьх стать 

альтернативай заюпочению под стражу (например, ст. 99 упомннав-
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шегося: npoeкra УПК УкраИНЬІ в качестве таКой альтернативьr преду
сматрнвает домашннй арест, надзорМИЛИЦИНи т.n.) ; 

б) доnущенне возможноств заюпочения: nод стражу обвШІЯ:

емоrо лишь nри условии, что инкриминируемое ему деяние НЗІ<аЗ.м

вается лишением свободьr на срок более двух лет; 
.в) заnре:Щение ареста несовершениолетних лиц (до шестиад

дати лет), обвИЮJ:емьrх в nреступлеНИJІХ, наказуемьrх лишением сво
бодьr на срок менее трех лет, беремеШІЬrх женщин и жеНЩІЦІ имею

щих детей в возрасте до трех лет, лиц, старше 70 лет, тяжелоболь

ньrх, а также лиц, совершивrпих nреступления no неосторожности 
[4, с. 7J; 

r) введение судебноrо nорядка для nрименения данной мерьr 

nресечеНИJІ. 

Следует отметить, что со времени доnолНения УПК Украи·· 
ньr ст. 2361-2366 судьr nриобрели оnределенньrй оnьrт в осуществле
ІрІИ фуюЩии судебноrо кою:роля за основньІми nроцессуальньrми 
реmеНИJІМи органов nредварительного следствия. Однако конститу
ционньrе nоложения, в соответствии с К()Торьхми никто :не может 

бЬІТЬ "арестован либо содержаться nод стражей" иначе как по моти
вированному решеншо суда, могут бьrrь реализованьr лишь СШІОС"То
ятельной струюурой судебной власти в виде системьr досудебного 

следствия [1, с. 7]. 
В качестве nракrической реализации научньrх исследований 

nредлагаем внести в УПК следующую nроцедуру судебного порядка 

получ.еНИJІ санкции на nрименение мерьr nресеЧения в виде заключе

ния: nод стражу: 

- nроизводство в суде начинается на основании мотивиро

ванного постановления: дознавателя, следователя или nрокурора, со

держащего ходатайсрю о разрешен;ии на Применение мерьr nресече
НИJІ в виде заюпочеНИJІ под стражу; 

- ходатай,ство рассматрнвается: судьей единалично в закрьr

том судебном заседании с участием nрокурора, защитни:ка, обвиняе
мого (подозре]fаемого) и его законного nредставтеля no месту про
изводства досудебного следствия либо по месту задержання; 

- суд вnраве вьrзвать в судебное заседание следователя, по· 
терnевшего и ero nредставителя, а таюке иньrх лиц, nоказання кото

рщ обосновьrваются или оnроверrают ходатайство; 

~ в начале заседаНия: судья об:ьявляет, какое ходатайство по-
/ . . 
длежит рассмотрению, nредставляет явивrпихся в заседание лиц, ра-

з:ья:сняет им nрава и обязанности; затем nрокурор обосновь~ет хо

датайство, после чего заслуmиваются другие явившиеся: в заседание 

лица; 
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- по окончании проверки обоснованности ходатайства· судья 

своим: ·постановлением разрешает nрименение мерьr пресечения в 

виде заюпочения под стражу либо отказьшает в удовлетвореІПШ хо

датайства; 

- постановление судь:и направляетсЯ: прокурору, возбудив- . 
JJieмy ходатайство об избратш мерьr пресечения, обвиняемому (по
дозреваемому), потерпевшему и подлежит немедленному исполне-
нищ 

- постановление судьи может бьrrь обжалована обвиняемьrм 
(подозреваемьrі.f), ero защиrником или закоННЬІМ nредставителем, 
nотерпевшим: или ero законньхм представителем и опротестовано 
nрокурором в вьnпестоящий суд через суд, вьrнесший решение, . либо 
через администрацию места содержания под стражей. 
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ПСИХОЛОГИЯ В ПРОФЕССИОНА.JІЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛИЦ, ЗАПИМАЮЩИХСЯ РАССЛЕДОВАПИЕМ 

- ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Современное состояние развития общей и nравовой психо
огни даёr основание полагать, что некоторьrе её асnеІСІЬІ с успехом 

oryr бьrrь использованьr в nрактической деятельности следствев
и оператиВно-роЗЬІСКНЬІХ подразделениях. 

Одним из серьезнейших недастаткав в дею:ельностн право-

хранительНЬІХ органов, как отмечает Министр внутренних дел 

краинЬІ Ю.Кравченко, является неумение общатЬся с населением, 
расположить ero и вьІЗвать у него к себе доверие для вьrда.чн имею
ІІІ.ейся и необходимой информации. 

По на.щему мнению, значиrельную помощь в решеІПШ дан

JІой проблемьr может оказать психолоr:ия: - наука, изучающая свой-
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ства мозrа отражать об:ье:rсrивную действительность и иіJдивИдуаль
но-типологичес:ки:е, хараrсrерологичес:кие особенности :каждой JІИЧ

ности. По утверждению пс:ихолоrов, нет двух одинаковьІХ. (с 1Очr<И: 

зрения · nсихологичесІаІХ качестВ) людей, и знаюrем именно зт:их 
особенностей должньr обладать лица; занимаюnw:еся расследоВ<іни
ем nрестуПНЬІХ действий. В течение одного рабочего дня: сотруднику 

nравоохраюrrельньІХ органов nриходится встуnать в конта:к:г с деся

ткамИ лиц, разньІМИ по nроцессуальному положетпо, возрасту, ин

теллекту, nсихологическим свойствам, состояНШІМ, процессам, :mrre
pecaм, потребностям и установ:ка.l\і . 

ИсторWІ развития nсихолоrическо~ науки свидетельствует о 

том, что в nервьrе rодьr существования Советского государства она 
достаточно интенсивно использовалась в деяrельности nравоохранн

тельньІХ органов . В :каждом народном суде бьта лаборатория псих.о
лоrов, целью деятельности которьrх бьmо оІ<:аЗание практической 

помощи судам 'В yc'raнoвлemrn психологического контакта с шщами, 
попавШИМІІ в сферу судопроизводства. Специалистьr-психолоrи nро
водили по задатпо суда судебно:nсихолоrические зкспертиз:ьr (на
зьmались ОІПІ в то время: іудожествеиньщи), способствовавnще 
установлению истиньr по конкретному делу. В 1927 r. в ХарьRо:ве 
бьша опублнкована монографWІ А.Е. БрусиловекоГо «Судебио
nсихологическая зкспертиза», где обобщался onьrr nроизводства 
указаиной зкспертизьr. · · 

В настоящее же время, к сожалению, имеют место отдель
ньrе случаи, когда nрактичесІ<Не работНИІ<Н не могут оотраннчить 

RомпеТенцию зкспертизЬІ судебно-ІісИхологической от судебно
психиатрической. Подобньrе фium.r свидетельсrвуют о необходимо
сти внедрения в практику расследо:вания основ общей психологии. 

JІищм, занимающимся расследованием престуnлений, следует знать 
свои инднвиДуально-типологичес:кие · и харакrеролоrические осо

бенностл 11 исnользовать их сильньІе и слабьrе стороньІ в nракrичес
кой деятельности. 

Прежде всеrо в общеRии доJІЖНо учитьmаться врождённ:ое 

свойство ~ости, которое в nсихологии оnределяется :как темпе
раМент. Темnерамент- совокупноС'І'Ь nсихологических особеннос-

, . . І 

тей человека, проявляющихся: в· динамике nротекания: nсихолоrичес-

:ких процессов - в бьrстрОrе и силе его реаІ<ЦИЙ, в змоционально:м 
тонусе его ~иедеятельностn:; зто проявление :в псих.ике человека 

врожд~ІІНоrо типа нервной деятельности. 

Не сrавя· за.z:і.ачи хара:к:геризовать рассматр:иваеМЬІе в nснх.о
лоrии тиnьх темперамента, счнтаю обязательНЬІМ отметиrь, 'ПО 

учёт их необходим при орrаиизацин nодразделеннй, занимающ:ихся 
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борьбой с преступностью. Зтот вид деятельности 'Ірезвьrчайно сло
жен и может дать положщельнЬІе результатЬІ только при обеспече

нии надлежащего nсихологического -климата. Достигнуть nсихоло
гической- совместимости сотрудникон в обозначенньІХ подразделе

ниях возможно только при подборе лиц с учётом их индивидуально

психологических особенностей (темпераменrа): Известно, что вьrсо

копроизводительньrми, психологически совместимьrми, обеспечива

ющими надлежащий психологический климат в коллективе являют
ся люди с различньrми типами темперамента [4, с. 192-198]. В таком 
подборе как раз и моrут оказатЬ помощь психологи, разработав тес
тьІ, по которьш вьІЯВлять психологические особенности смогут ра
ботники отделов кадров либо других подразделений. 

Темперамент определяет только динамические особенности 

епособов деятельности и поведения. К ним относятся: общая нервно~ 

психологическая активность - инrенсивность, напряжёниость дейс

твий, темп и ритм реакции, особенности их нарастания и затухання 
[2, с. 106-117]. -

При формировании следственньІХ групп особое вниМание 
важно уделять руководителю. Он долже.н бьrть хорошим, опьrтньrм 

организаторо~і-, обладать пс~ологИческим тактом, положительньrми 
качествами характера, способньrм не только знать свои, индивиду

альнЬІе особенности психики, но и уметь . наиболее поли о постигать 

психологню членов следственной группьr,_ находить подход к подчи

нённьrм, проявлять чуткость, внимательность сопровождая демонст

рацию зтих качеств естественіюстью. Руководитель группЬІ должен 
бьпь наделён практической психолоrией, способствующей умению 
распределять обязанности ме)ІЩJ чденами следственной груППЬІ с 

учётом их индивидуальньІХ психологических особенностей бьrсчю 
ориентироваться в ситуации, воздействовать на Других лиц. 

Лучший вариант - зто назначить руководителем такой гру

ппьr лиц, у которьrх процесс возбуждення и процесс торможения в 

центральной нервной системе протекает уравновешенно. Такой тиn 

темперамеша позволяет бьrть адекватНьrм той - ситуации, в которой 

находится конкретное лицо. Если же человек обладает т~ типом 
темпера.\fента, в котором ведуrцим является процесс возбуждения, то 

он излишне вспьrльчив, легко и бЬrстро· раздражается, змоционально 

nорьmист, непредсказуем. Лицам, у которьІХ при ведущем процессе 

торможения снижается скорость восприятия, затрудняется бь~строе 

переключенне с обьекта на об:ьект, целесообразнее работать не в от

дел~ уголовного розьrска, а, например, в отделе по борьбе с зконо-

. мическими преступлениями, где их методически настойчива деяте
льность принесёт больше пользьr. 

189 



Особое внимание доJІЖНо бьпь уделено вьІЯВле:нию индиви

дуально-психолоrнчес:ких и харакrерологических свойств личности 

престуnника в процессе дозвания и предварительного следствия. В 

литературе справедливо у:казьmается, что доnросу подозреваемого, 

обвиняемого должна предшествовать деятельность оnеративного ра-
. ботнн:ка, следователя: по изученшо их личности. Однако в законе нет 
nеречия вопросов; nозволяющих установпrь личность обвиня:емого, 

лозтому на практике об'ьём nо.JІуЧенной информаци:и очень нестаби
лен. Чаще всего он бЬІвает настолько мал, что исnользовать его n ка
честве достоверной характеристики цодозрев3:емоrо, обвиняемого 

невозможно. 

В ст. 64 УІІК УкраиньІ «ОбсТоятельства, подлежащие до:ка~ 
зьmamno в уголовном деле» указано: «nри производстве предварите

льного следствия, дознания: и разбирательстве уголовного дела в су~ 
де nодлежат до:казьmаншо: ... . З) обстОятельства, влняющие на сте
nень и характер оrветственности обвИЮІемоrо, а таюке иньrе обстоя
тельства, характеризующие личность обвиняемого». Такая регламен

тация в практической деJПельности вЬІПолняется неоднозначно: одни 

осраничи:ваются представлением nроизводственной характеристикн 
с nоследнего места работь1; кrо-то из следователей проводит сбор 

иезависимьхх характеристик в отношении обвиня:емоrо; другие при 
допросе членов се:мьи, сослуживцев, соседей вьІЯсняют ин.ди1Jиду
альньrе свойства личности, которая rіопала под подозрение. Только 
совокупность назваиной деJПельности может дать об:ьекrивную ин

формацшо об инrересующей работников следствия личности. На 
наш взгляд, в УПК должна бьrrь конкретная норма, которая жёстко 

очерчивала бЬІ об:ьем требований по изуче:нию личности обвиняемо

го. Зто сведения: социально-демографического характера, об отно
шении :к труду либо учёбе, n0ведении в бьпу, наличии или отсутет

вин прошлой престуnной деJПельности и, конечно же, о темперамен

те, ведУЩИХ чертах хар<lІ<Тера, сnособностях, змоциов:ально-волевьІХ 
и других психолоrических свойствах. Все зто необходимо в обьёме, 
обесnечивающем зффекrивное расследование престуrтения:, устано
вление причин и условий, сnособствовавших совершеншо престуn

леиня и назначение справедливой мерьх наказания: [10]. 
В настоящее время, в:есмотря на отсутетвне в уголовно

nроцессуальном законодательстве чётІ<ИХ указаний об обьёме дан
RЬІХ, касающихся изучения личности обвиняемоrо, которьrе должнЬІ 
содер)J(ат.ься в матервалах уголовного дела, практика идёт no линии 
обязательного представленЮІ сведений социально~демографическоrо 

характера, о наличии проІПJІЬ1х судимостей либо анrиобществениой 
деятельности, об отношении обвиняемого к труду. Что касается дан-
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:ньrх о темпераменте обвинясмоrо, ведущих: черrах ero харакrера и 
з, юционально-волевьrх свойствах, то они в матервалах дела, :как 

nравило, отсутствуют, tюс !{аК вьІЯВлению их в процессе расследова

вия практически не уделяется внимание [6]. 
В nроцессе работьr с подозреваемьІМ, обвиняемьІМ и подсу

димьІМ особо следует уделя:rь внимание мимике, жестам, телодви

жениям, которьrе у них проявляются во время: общения. В конЦе 70-х 
rодов австралийский учёньm-псих:олоr Аллан Пиз занялся изучением 
«международного», общедастуnно го и понятиог~ язьша - язьша же
сто в, мимики и fелодвижений человека -«боди лзнrвидж>>. Психо

логами установлено, что в процессе общения · шодей 60 -
80 % коммуникации осуществляется за счёт невербальНЬІХ средств 
вьхражения и только 20-40 % информации передаётся с помощью ве
рбальньІХ. Зто дает основания утверждать, что ход общения с подоз
реваемьrм либо обвиняеМЬІМ нужно фиксировать с помощью научно

JехнМческих: средств и приобщать nолученньrе данньrе к материалам 

дела, чтобьr ·иметь возможностЬ прочесть «боди лзнrвидж>> и учесть 
ero в общей оцеике собранньІХ материалов, а главное - ·овладеть 
искусством толкования зтого особого язьша, на котором неосознанно 

разrоваривают все. 

Особешюсть такого язьша в том, что ero проявление обус
Л'JВЛено имnульсамн нашего rюдсознания. Отсутствие возможности 
подцелать последние позволяет доверять «боди лзнrви.lРІФ больше, 
чем обьІЧНому, вербальноІ>tу каналу общения. В противовес вер
бальНЬІМ ередствам общения невербальньrе не мoryr лrать. Однако 

имеются такие личности, которьrе . неспособньr говорить неправду в 
nрисутствии лица, катарЬІЙ знает подлинньrе обстоятельства собьr
тия. На зтой nсихологической закономерности и основано такое 

следственное действие, как очная став~. Результативврсть послед
ней зависит не только от внезапности её проведения, но и от того, 

есть ли среди сведенньrх на очную ставку такое лицо, которое не 

сможет продолжать лrать в присутствии человека, знающеrо нстин

вьrе обстоятельства. 

Каждьrй следо:ватель, оперативиьІЙ работниІ.<, судья должен 

rеть правильно оценивать набл:юдаемьrе у собеседни:ка телодвиже

я. К примеру: а) сцеnление пальцев рук- зТо разачараванне и. 
елание скрьrі:'ь своё отрицательное отношение; все жестьr, связан

Іе с прикосновеннем рук к шщу, - защита рта рукой, иногда при- , 
творное покаmливание, свндетельствуют о лжи; говоря неnравду, за

частую оттяrивают воротник рубашки (если зто заметил следоваТель 

или оперативиьІЙ работннк, необходимо попросиrь уточннть ответ 
на .поставленньrй воnрос); r) скрещивание рук на груди- оборонное 
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или негативное состоj{}Пf_е человека, его несогласие с усльnпа:и:ньrм; 

д) RІІСТ:И: рук, ЗажаТЬІе в кулак, свцдетельствуют о враждебностц. 
Люди, которЬІе скрещивают руки, ноги, защищаются, стесЮІЮтся:, 

нерв:ннчают. 

Имеется ещё знаЧЮ'ельвое кощrчество телодвюкений, кото

рме передают состояние человека в ;давньrй моменТ, их следует пзу
чать и использовать в расследовании: преступлеЮІЙ [8]. 

Самьrе точнме и открьrrь1е из всех сиrналов . человеческой 
ко:мму:вшсации передаІОтся с nомощью глаз, так как они занимают 
цев:rральиое :место в Человеческо:м орrавиз:ме. ЗраЧRІІ ведут себя: по-

. лиостью независимо: при возбуждев:иц зраЧRІІ увеличивзются в 4 ра
за, при мрачиом же иастроении - сокращаются:. no даіm:ьІ:м А»лана 
Пиза, наибольmая: инфор:мадюі поступает через органЬІ зреНЮJ -
87%, 9% - через слуховой анализатор и 4% - через другие орrаньr 

чувств. Информация: несёт не только то, 'ПО сRаЗаНо, но и то, каКІІМ 
тоном, в сопровождении какого жеста, в :какой связи с предь:rдуІЩІМ 
[8]. 

В процессе расследования: преступлеЮІЙ следователи, оnе
ративНЬІе работники и судьи посrоя:mю встречают противодействие 

со сторшІЬІ подозреваемьІХ, обвиняе:м:ьrх, nодсуди:мЬІХ и их родст

веиников, которьrе, давая показающ часто лгуr. Распознание лож

НЬІХ по:казаний считается одной из основньІХ nроблем в процессе 
расследованин. Со вре.мён глубокой древности и до нашИх дней у 
некоторьІХ криминалистав и психолоrов вабJІІОдается тенденция к 
ОТЬІсканию некоеrо универсального ИІfДІІІ<атора на ложь, средства 

её безошибочной зкспресс~диаrиостики. В разви:nt:е указавного на
правления: вмсказано :множество идей, которьrе при І<ЗЖуЩемся раз

нообразии предсrавляюr собой лишь различвьхе течения nсвх.одиаr

ностическоrо подхода. В основе давного поДхода лежит концеrщия: о 
диаrиостическо:м зффекте ріlзличньrх злементов поведеиия: допра
nшвае:моrо. 

Утверждалось диаrностическое значение наблюдевия, реги
страции и изменений отдельНЬІХ nсихофизиологичес.ІіlіХ реаюіий, от
ражающих изм:еиение з:моциональноrо состояния допрашиваем:о

го - тремора рук, мимики, частоть.r пульса, состояния дьІХания, дав

ления и т.д. Известиьr. nоnьrтRІІ диаrиостировать ложь по некоторьrм 
психологическим и самоТическим параметрам речевого поведенWІ 
допраnnіваемоrо - nаузам, ІППОвациям, частоте встречаемости от

деЛьньrх слов и т. n. [7, с .78-85] . 

На основе :и:абmодения за поведеннем допраnr.mщемоrо n 
даню>ІХ разJПІЧНоrо рода психологических исnьrrаний предnагалось 

оценивать достоверность nоказаний свидетелей. ТШQІе авторьr, как 
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Варендшm, Марбе, В.Штерн, A.C.Tarep, Я.А. Конrорович, АЕ. Бру
силовс:кий и друrие, считали, что решение вопроса о достоверности 
nо1\ЗЗЗНИЙ свидетелей должно бьпь отнесено :к компетенЦии судеб
но-nсихологичес:кой З:КСПертизЬІ. Ули:ки ПОВедения ПОДОЗреваеМОГО, 
«у:казьmающие» на недобросовестность, вьтделялись с дреБних вре

м:ён, они достаточно nодробно олисань1 проф. Л. ВладимировьІМ в 

работах «УчеІШе об уголовнЬІх до:казательствах» и «Психичес:кие 

особенности престуnни:ков ло новейmим исследо:ваниям» [3]. 
Ложь и правда -· зто зтичес:кие и правовьІе nонятия, и ни

какими nриборами их зареmсrриро:вать нельзя. Лжец прибегает :к 
оnределённьІМ законам мьrшлеІПЩ лоrн:ки. Ложь не осrа:вляет следов 
в r.амнти, именно лозтому она может бьпь вс:крьпа_, разоблачена. В 
психологюr рассматривают три основиьrх приёма лжи: а) исюпоче

ние (умолчание) отдеЛЬНЬІХ злементов собьrrия и фактов; б) доПол
нение (сообщение) собьrrия вьІМьшmенньІМи злеменrами; в) замева 

всего собь~ия (сообщение) или отдельиьІХ его злементов; , фіu<тов 
друrими собьпиями, злеменrами, фактами, вьІМЬШІЛеННЬІМИ или ре
альиьІМИ. :Рассматривают 17 форм лжи; вот некоторЬІе ·из них: со:к
рьпие (умоJІ'Іание) nодлинНЬІХ факrов; отрицание (соо~Ще'ние) nод
ЛИННЬІХ факrов; утверждение (сообщение) вьІМьmіленнь1Х фаКтов; 
со:крьІТИе (умолчание) одних и оnровержение (сообщение) других 

лодлИннЬІХ факrов; опровержение (сообщение) nодлинньrх и утвер-
ждение (сообщение) вьІМЬІІПЛенньrх факrов идр. [5]. · 

Наиболее распространённой является так назьmаемая трёх
структуріrая ложь, :когда лrущий мьІсmп по следующей схеме: он 

берёт дейсrвительно существующее С?бьпие и вьтд~ляет в нём Щ)З.В· 
ду, Еоторую можно сказать следователю, и nравду, :которую нужно 

с:крьпь от следователя, подготавтrвает вьІМЬІсел, которьІМ нужно 

замеІШТь с:крьmаемую праВду. Лгать нелетка, так :IOlR. при зтом чело
век нарушает за:коиь1 памяти:, но разОблачить Ложь іsоз!.!ожНо луrём 
акrивного ведения допроса - лосrацов:ки значителЬЦоГо :количества 

;JЮ:ЩХ>СОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ :К устаRОВЛеНЮО ИСТині.І. ОrВечая на rіостав
~·ННJ~ІИ вопрос, лгущий должен Р.еmать, что с:казЗ.ть, что с:крьпь и 

заменить с:крьmаемую правду. Допрос в акrивной ФОРме; · как 
приводит :к дезорганнЗации психических процессов, nо

лrущему трудно удерживать В памяти ОТВетьІ на предьІду-

ВОпрОСЬІ и он вьmужден признать, что лжёт. _ 
Ложь условно может бьпь разrраниЧена на актнвную и nac

an:,яv;~n А:ктивная - зто :когда лrущий ПЬJТается представиrь лжедо- . 
~шт~::ш,~о;тІS<~., заранее подготовлеиньrх лжесвидетелей, т.е. активно 

~щищаLm;я от предьязленного ему обвинения, f~СкаЖает действИте
nроисходившие собьrrия. ПаосИвная ложь - зто умолчание, 
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когда, лицо не желает давать показання и вступать в контакт с до·· 

праш:ИваемьІМи лицами. Установлено, что пассивная ложь разобла
чается значительно реже, чем активная. Такая форма поведения: ти

пична для лиц, неоднократно привлекаемьrх к уголовной ответст

венности, агрессивньrх, понимающих, ~по тобая данная ими инфор-· 
мация может бьпь использована против них. 

Поведение виловного хараь."Теризуется господством оборо

нительной доминантьr - максимального очага нервного возбужде

ння [1, c.l3·30]. Возникновение такого очага обусловлена стремле
нием уклониться от ответственности, попьrткой виновпого утаить от 

окружающих свои переживання, не дать им прояв:ится вовне. Чело

век в таком состоянии старается подавить их, но происходит обрат

ное - зти переживання не только не заглуmаются, а обостряютсЯ, и 
возникает потребность поделиться тайной с кем-нибудь. На зтой 
особенности человеческой псих:ики основана операт:ивно-розьrскная 

деятельность. 

Закономерности психикн чельвека 1ребуют внесения изме

нений в ~яд статей нщrе действующего уголовно-процессуального 

законодательства. Так, в ст.175, УПК УкраиньІ rласш: «Опознаю

щему предлагается указать предмет, которьІЙ он должен опознаrь, и 

обьяснить, по каким nри:щакам: он е;.:о опознал», а в протоколе 

предьявления для спознання (ст. 176) « ... подробно ув-.азьшаются 
признаки, по которьІМ опознающий опознал лицо или предмет» . 

Психологами обращ~но внимание на то, что опазнание человека че

ловеком имеет разньrе психологические механизмьr. Вьщеляют три 

типа опознания: а) симультанньllі ( синтетичес:кий) - узнавание 

происходит в результате мгновенного совпадения образа с зталоном, 

хранящимся в памяти. При зтом лицо не назьrвает примет, по кото

рьrм произошло узнавание; б) сукцессивньrй (аналитический) узиа
вание происходит nутём вь::явления и еличення nризнаков предьяв

ляемого обьекта с чертамн мьrсленного образа. В зтих случаях по

терпевший при воспроизведеюш сообщает рост, возраст, овал лица, 

цвет волос, иногда и цвет глаз, форму носа, подбородоки т.д. ; в) су

кцессивНЬ·симультанньІЙ, ( аналитико-син:тетнческ:ий) обьединяет в 
себе узнавание, характерное для предьщущих двух видов . Зкспери

м:ентальньrе данньrе свидетельствуют о том, что наиболее расnрост

ранённой и надёжной есть симультанная форма узнавання [9, с. 264-
275]. 

Статья 194 УПК Украиньr «Воспроюведение обстановки и 
обстоятельств собьrтия» регламентируст проведение таких действий; 

которьrе практическими работниками оформляютел к..1к праверка по

казаний на месте и следственньllі зксперимент; последний в отечест-
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венном Кодексе не нмееr самостоятельной регламе:нтац:ии. Учиrьmая 

психологические особенности человека, счш-аем, что проведение 

следствеІШЬІХ зксnернментов, где проверяеrся субьекrнвное состо
янИе лица, незффекrнвно, так как в момеm совершениЯ nрес:тупнмх 
действий nод влиянием сті>есса, фруе1рации, е1раха, аффекrа прояв
ление--nсихических процессов либо обое1ряеrся, либо притуnля:ется 
и ввести лицо в то ·сотоянне, . в котором оно находилось в момеm 

щ)оверяемоrо собьmщ практически невозможно. 

Список лrunepamyp61: 1. Бахин В.П. ·допрос: Лещия. - К, 1999.- 40 с. 2. Ва
ск;n,ев В.Л. Юридическая психология. М. -Харьков-Минск: Питер 1998. З. Втщими
ров Л. Психическія особенности прес'JУІІНИКОВ по новейmим исследованиям. - М.: 

Универ. тип. М. Коткова, 1877. -65 с. 4. Еникеев М.И. ОсновьІ общей и юридической 
психологии. - М.: Брист, 1996. 5. Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. - Волгоград, 
1984.- 114 с. 6. Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология; Учеб. пособИе.- Ха

рІжов : Консум, 1999 - 157 с. 7. Коновалова В.Е. Правовая психология: Учеб. пособие. 
-Харьков: Консум, 1997. - 159 с. 8. Пиз А.Jшан. Язьtк телодвижений І Пер. с анrл. -
Харьков: Консум, 1996.- 204 с. 9. Рашнов А.Р. Судебная психология для следовате

лей. - М., 1967. - с_ 264-275. 10. Шепюько В.Ю. Доnит: Наук.-практ. посібник- Харь

ков: Крим-Арт, 1998.- 33 с. 

О.П. Бущан, канд. юрид. наук 

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ 
ПРИ РОЗСЛІДУВАНШ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ 

Під сnеціальними знаннями розуміють _ пізнанюі, отримані 
завдяки спеціальній (професійній) освіті та досвіду роботи. Зміст 1Х 

nолягає. у внявлеmrі, за:кріплеmrі, вилучені, дослі
АІІ'•'-ПJ:u й оцінці ознак, що містять інфор~ацію про факrи, які необ

встановити для розслідувания злочину. 

· Особливе місце nосідають спеціальні знання при розсліду
економічних злочинів. Термін "економічні злочини'' ЗЗ:стосо
у пракrичній діяльності, так і в науковому обороті. Їх :кpимi

~r>rr.Г\MlJUP nоняття дано А.М. Яковлєвим [4, с. 50]. Бідповідно до 
ртшем формування методики розслідування nоняття "економічні 

("економічна злочиmrість") знаходимо в Г.А. Маrусовсь-
n;е сукуnність різноманітних видів навмнсних nосягань на еко

. відношення, що охороняються законом, незалежно від . фор
власності й видів діяльності суб' єкrів, виконуючих nевні функції 
сфері виробннцrва, обмі.Ііу, обслуговування, а також осіб, 

'ЯЗаниХ З реrуmованням тако} діяльності Й КОКІрОЛеМ За нею (2, 
1~. -

Враховуючи nоширеність, соціальну небезnеку, латеmніtть 
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даного виду злочину, а також процесуальні й непроцесуальні форми 

використання, спеціальні знання. при розслідуванні економічних 

злочинів можуть застосовуватися шляхом: а) отримання довідок і 
консультацій у фахівців; б) запучещш фахівців до учасrі в слідчій дії 

(ст. 128-1 КПК України); в) документальних перевірок; r) інвенrари- 1 

зації; д) .аудиторської перевірки; е) ревізії (ст. 66 КПК України); 1 

є) експертизи (ст. 75 КПК УкраїНи). 
Значно збатачують такrику перевірочних і слідчих дій при 

розслідуванні економічних злочинів консультації та довідки фахів
,ців. Предметом консультації, наприклад, із фахівцем банківської 
справи може бути: 

а) з'ясування виду реквізиrів і ступеЮІ належності того чи 
іншого документу до фінансово-кредитної операції; 

б) механізм руху докуменгів і фіксація їх як безпосередньо в 
кредитній установі, так і за її межами; · 

в) порядок зберіrаННJі двкументів та умови одержання: їх з 
місця зберігання; 

г) можливість використання технічних засобів для одержан-
ня або відrвореиня документів; 

д) роз'я:сиеНЮІ званЮІ одержаиЮІ даних. 
Результати консультацій оформшо1011>Ся у виrляді довідок. 
Оскільки розсл:ідуваиия: економічних злочинів пов' яз<і.но з 

використанЮІМ документів бухrатерського, економічного й статис

тичноrо об;рків, а також · з товарно-матеріальИИМl! цінностями, 
участь Спеціаліста-бухrалrера, товарознавця, економіста під час виї
мки, ,обшуку, огляду є обов'язковою як rapamiя тоrо, що будуть ви

лучені всі необхідні доКументи, які мають відноmеиня до криміваль
ної справи, а також будуть забезпечені умови збереження речових 
доказів, у тому числі для відшкодування матеріальних збmків. 

Супєву роль відіграє допомога спеціаліста-криміналіста 
при огляді документів з метою виявлення слідів підробок і фіксації 
ознак матеріальної підробки. У деяких випадках при підготовці до 

допиту таКож необхідно · звернутися за доnомогою до сnеціаліста

бухгалrера для належноrо сформулювання nитань, іrідбору ДJVI 
nред'явлення необхідких документів, скла.щшия: nлаву допиту. 

Участь фахівця фіксується в протоколі слідчої дії .. Від нього ж не 
виматається складання окремого докуменrа і вненовків щодо вЮІВ-
леиого. · 

Часrо зустрічається така форма участі фахівця в npaкr..nti 
розслідуваиЮІ економі'llІИХ злоч:инів, як проведенЮІ інспектором те
риторіальних nодаткових адміністрацій документальних nepe:вipor< 
дотриманЮІ законодавства про nодатки та неподаткові платежі до 
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бюджету. 

У випадку вюпшення фактів економічних злочинів операти
вними підрозділами податкової міліції, J\1ВС, СБУ, ці органи звер
таються в письмовій формі до податкової адміністрації з мотивова

ним проханням провести документальну перевірку певного суб' єкта 

господарської діяльності. У проханні можуть бути сформульовані 
пигання, які треба з' ясувати під час документально: 1rеревірки. І хоча 

проведення останньої призначається керівником територіальної · по
даткової адміністрації, обсяг дослідження встановлюєrься безпосе
редньо фахівцем, якому доручено nроведення документальної пере

в!ІJки. 
При виникненні необхідності в документальній перевірці 

слідчий виносить постанову про їі проведення, в якій коротко вИЮІа.:. 

дає· обставини досліджуваної справи, підстави призначення перевір
Ю!, обов' язІюво називає орган, яко:му доручено П проведення й необ

хідні для вирішення пигання. Сформулювати останні слідчомУ може 
допомоrти саме фахівець. Результати перевірки виКладаються в акті 
документальної перевірки і мо:жуть бути використані для встанов- · 
лення причин та умов учинення того чи іншого злочину даної кате-
горіі:. · · / 

Сутність і правова природа документальної перевірки, реві
зії, аудИторської перевірки та інвентаризації полягає в тому, що всі 

вони можуть використовуватися кримінальІШМ судочинством, проте . 
не є процесуальними діями, а інститутом адміністративного права і 
регламентуються його нормами. Здійснення останніх дій можливе 

тільки на підставі наказів керівників відnовідних установ . --..:. подат-

. кової адміністрації, контрольно-ревізійного управління, суб' єкта 

підприємницької діяльності. 
Для: забезпечення достовірності даних бухгалтерського об

Ліку та звітності підприємства чи установи може вИкористовуватися 
інвентаризація майна підприємства та перевірка виконання фінансо
вих зобов'язань для встановлення фактичних залишків товарно

матеріальних цінностей і rрошових коштів з насrупним співставлен

ням виявленого з документальними даниМи: З цією метою за вказів

кою слідчого керівник підприємства, установи призначає інвентари

заційну комісію з числа працюючих. Здійснення інВентаризації мож
ливо як до порушення іqтмінальної справи, так і після цього, Ре
зультати інвентаризації фіксуються у порівняльних відомостях й ін
вентаризаційному описі, поясненнях досадових осіб щодо вияВлених 

недоЩків, а таКож у висновках інвентаризаційної І<омісії. 
. Зростання економічної Злочинності й змінення її структури 

викликаJІИ нагальну потребу розробки нових, універсальних підходів 
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до розрQбки метоДів виявлення: й аналізу цього виду зло'ШІіу, що ха
ракrеризуєгься досшь високим рівнем латентності. 

Так, факги економічних злочинів на об'є:rсrах господарю
вання можуть бути виявлені за допомогою аудигу, тобто :перевірки 

аудиrором публічної бухгалтерської звітності, обліку nepвmпmx до
кументів та іншої інформації про фінансово-:r:осподарську діяльнісrь 
суб'єкга підприємницької діяльносrі з метою встановлення достові
рності їх звітностей й обліку, їх повноти й віцповідності ЧJІННому за
конодавству та :встановленим нqрмам. У разі необхідності орган роз
слідування, як :користувач бухrаJПерської звітності й замовник про
ведення аудигу, може встаНовлювати обсяr і напрямок аудиторської 
перевірки. результати останньої викладаються в аудмторсьІ<.ому ви· 
сновку. . 

Важ.ливою формою використання- сnеціальних знань при 
розсЛідуванні економічних зло'ШНів є nеревірка ревізором за вmю
гою й відповідності до поставлених завдань слідчого законності й 
доцільності фінансово-госnодарської діяльності суб'єкта nідприєм
ницької діяльності. ДосліджеННя слідчої пракrики поr<азує, що не
зрідка ревізію розглядають як кримінально-nроцесуальну дію і на неї 
поширюються деякі норми кримінально-процесуа.JІЬного nрава, які ії 

.зовсім не стосуються. Крmtінально-nроцесуальннй кодекс України 
. не називає такої кримінально-nроцесуальної дії, як реві1ія. Він nере

дбачає лшnе право слідчого :вимагати ії здійснення (cr. 66 КПК 
України). А вимога nороджує nроцесуальні право:віщюсини між 
слідчим і nосадовою особою, яка уповноважена призначати ревізію. 
При цьому посадова особа не rі!JЬКИ ії призначає, але й забезпечує ії 
проведення і подання потім слідчому відповідного документа - ак
та ревізії. 

Проведення ревізії, інвентаризації, аудкrорської nере-вірки, 

документальної перевірки за вимогою слідчого - це сnосіб збиран
ня доказів. У результаті nроведення всіх цих дій слідчий одержує 
документи, які згідно зі ст. 65 КПК Украіни як джерела інформації 
належить до розряду "інших документів" .. 

· Найчастіще застосовується судова експертиза, JII<a вважаєгь-
ся однією з головних форм використання спеціальних з:вань при роз
слідуванні економічних· зло'ШИЦів, коли виникає необхідність у до

слідженні певного кола документів. ПрИ вивченні слідчої практики 
розслідування цього виду злочинів встановлена поширеність таких 
експертиз, як nочеркознавча, техніко-криміналістична та ін. Проте 
домінуюче становище займають судово-економічні експертизи -
бухгаJПерська та фінансова. Судово-економічна є вайбіль~ тиnовим: 
класом експертиз у методиці розслідування економі"ПІИХ злочинів . 
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При побудові типової системи судових ексnертиз, які належать до 

цього класу, необхідно виходити з того, що, хоча судово

буу.rшперська ексnертиза залюлається одним із поширених видів, 
необхідність nовного та своєчасного розкритrя й розслідування еко
номічних злочинів потребує nроведення й інших експертиз. Треба 
окремо видіmІти фінансово-економічну ексnертизу, що проводиться 

д.rr..я з ' ясування nитань фінансування, кредитування, виконання nра
вил нарахування nодатків, відрахувань від nрибутку та інших плате

жів, а також виявлення можливих порушень у цИх сферах діяльності. 
На нашу думку, є всі nідстави для: формування rrитання про 

ро3робку експертизи банківсько-математичного nлану, в основі якої 
лежить економіко-криміналістичний аналіз, заснований на вивченні 

масивів техніr<о-економічних та фінансових показників, що коmро

ffі{}ЮТЬ об'єкти, та відm:укаmrі в них слідів та ознак злочинів, які nро
являються: у порушеНFі стійких нормально існуючих взаємозв'язків 

між nоказниками. (У математичній економіці ці зв' яз:ки знаходять 
своє відбипя у вигляді ви-робничих функцій). Не принижуючи пере
ваш цього підходу (а він дійсно підтвердив свою ефективність), слід 

відзначити надзвичайно великий обсяг пов'язаних з ним робіт та 

nідвищешш вимог до експертів, які обов' язково повинні бути висо
кшrnаліфікованими фахівrщми ·- економістами, бухгаЛтерами, ауди- ' 
торами тощо. 

Розвивається експертиза математично-криміна.,!істичноrо 

плану, в основі якої дежшь метод факторного аналізу як один із 

найбільш досконалих і прозорих підходів до статистичних даних [1, 
3 J. Методами факторного аналізу можна виpirmrrи цілу низку проб
лем, яrі nредставляють неабиякИй інтерес. По-перше, відшукання 
nрихованих, але · об'єктивно існуючих зв'язків, шо визначаються 

впливом внутрішніх або зовнішніх чинників на процес, що вивчаєть
ся, наприклад nроцес кредитування. Порушення стійкості таких 

зв'язків- то вже сигнал для: особЛивої уваги. По-друге, стиснення 
інформації шляхом описання nроцесу за допомогою загальних чин
ників (або головних компоненtів); кількість яких значно менша :кіль
кості вихіддих ознак. Звичайно, слідчому значно простіше проаналі
зувати навіть приблизно декілька показників, а не декілька їх десят

Ісів. По-третє, виявлення й вивчення ознак статнетичного зв'язку по
казшпсів із загальними чинниками (головними компонентами) до
звоJШТь 1'ясувати, вплив яких зовнішніх чинників призвів до nopy
meНifя. По-четверте, методами факторного аналізу можна nрогнозу
вати розвиток процесу, який вивчається. 

Результати · експертизи фіксуються у висновку ексnерта. 
Проте судова експертиза як слідча дія не може проводитися до по-
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рушення: :кр~інальної сnрави, що значно ускладнює процес розслі~ 

· дування. Як вбачається, є підстави для: виесенюt змін до Криміналь

но-процесуального кодексу України щодо проведення деяких екс

nерrиз, наІІрІ{КЛЗД суl,J;ово-медичиої (для встановлення причИни 
смерrі) і судово-економічних експертиз до порушення :кримінальної 

справи . . Адже встановлення: слідів - ознак економічних злочинів 
неможливо лише за допомогою такої слідчої дії, як огляд, тому що 
дru1 їх виявлення потрібен процес дослідження фахівцем певних но-
сІїв інформації. · 
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Н.П.Осипова, доктор філософських наук 

СОЦІАЛЬШ ЗАСАДИ ЗАГОСТРЕННЯ ПРОБЛЕМ 
ЗЛОЧИВВОСТІВУМОВАХРИНКОВОЇТРАНСФОРМАЦй 

Творцем фактичних дій,. які :м:ожуть бути оціневі правом, є 

в:юпочена у певну систему соціальних відносИн особистість. Саме 
вона породжує об'єктивну й суб' єкти:вну сторони права як певну ре
альність. З огляду на це керівним принципом, що визначає місце со

ціальних аспеюів попередження і боротьби зі злочинністю, слід 
вважати визнане світовою правовою й соціологічною наукою поло
ження про те, що право здійснюється в соціальному контексті і може 

бути зрозумілим і реалізованим лише в цьому контексті [7, с. 220]. 
При дія.льиісному, а не абстракrному підході до права вюm· 

JІJІєrься, що рушійною силою факrичноrо стану його об' єктивних і 
суб' єктивних сторін є людИ з їх безмежним різноманіттям особистих 
якостей і певними типами якостей соціальних [10; 7], з чощ випли

ває можливість учинешія: зJ:ючинів . Злочин - це примусове, насиль
ницьке руйнування об'єктивної й суб'єктивної Сторін права. 
Об'єктивна сторона являє собою відношення між суб' єІсrОм право· 

~их дій та їх об'єктом (nредметом спрямованості), а суб'єюивна - це 
особистісні сприймання права, внутрішні джерела правової волі 
суб'єю:а [2, с. 141]; й обидві вони у більшосТі виnадків руйнуються 
під впливом певних соціальних імпульсів. 
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Але злочин є не лише руйнуванням права, він є також руй- . 
нувннням: відносин між людьми [З, с. 96]. Ця: о&.--тавпна і є rлиб'ІnІ
КИ.'\і витоком оціно'ШИХ суджень npo значення соціальних засад nро

тиnравної поведінкИ, оскільки на nракrнці не існує таких відносин 
які б знаходmшся поза соціа.і1ЬНИМ кою"еІ<стом. З оглядом на це npo~ 
аналізуємо поuцІреність і хараІІ.тер злочинних дій, виявлених у соці
одогічному дослідж:енні злочинності та n вкrо:ків, яке було проведе
но в 1998 р. соціологічною лабораторію кафедри соціології і поJrіто
логі1 Національної юридичної академії України. 

При оцінці попшреноС"rі злочинності індшеаторами були 

взяті її найбільш т1шові в сучасних умовах форми: зrвалтуван.ІОІ або 
спроби його; побиття (нанесеНЮІ тілесних пошкоджень); крадЇJІооі; 
обмаn і шахрайство; обрахування й обважування; їнші злочини. Ха
ракrеристикою типу пове,;rінки і схильності до неї обрана заrальна 
Юльrсіt.:ть злочинів, учинених проти опитуваних та членів їх сімей, у 
1ому числі :Rі.:;n,.кість злочинів, учинених двічі. Обрання тих показни-

які пов'язані із сім'єю, є, на наш погм.д, цілком виправдаІІ:им. 
Іо~:пеt>ШІ~. у мехсах сім 'ї існує, як правило, повна й неnрихован:а ін

••DоJ:>м:аюя про вчинені стосовно її членів злочини, навіть такі, які що
себе респондент міг і не сr<аЗати (наприклад, зrвал~). По

сім'я порівняно з окремою особистістю має більше соціальних 
~о.,..,"""''""'''" що в даному вmmдку дуже важливо. Якщо зважити також 

те, що шляхом випадкового вибору в різних регіонах Україв:в: бу
опитано всього 242 ресnонденти, то репрезентативність дослі

~еюш є достатньою. Характер виявленого nоширення зло~в має 

Характер злочинів І<іm,:кість злочинів, 
них та 

Всього 

64,9 

15,3 31,3 

91,1 
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Вивчення соціальних характеристик, умов виникнешсі різ

них типів злочинів, а також динаміки їх змін - одна з основоnолож
них nередумов науково обrрунfованоrо вnливу як на ефективність їх 
nоnереджеШІ.!І, так і на вибір шляхів ней:rралізації злочинної діяль

ності. Розrтшуті nід цим кутом зору наведені дані дозволяють зро

бити деІ<ілька внсновІ<ів . 
По-n;ерше, сукуnність таких злочинів, як обрахування й об

важування, обман і · шахрайство, крадіжка, має яскраво виражену 

об'єкrивно антиринкову сnрямованість. По-друге, високий ступінь 
nоширення зазначених злочинів може буrи оцінений не лише Як 
один із наслідків кр11зової соціальної ситуації, але і як факrор, сти

мулюючий вииикнеНЮІ їі. По-tретє, надзвичайно високий рівень по-
, вторення злочинів двічі й більше (nонад ·90% щодо обрахування й . 
обважування і nонад GO% щодо обману й ша..ч>айства) свідчнrь, що 
такі злочини стали своєрідною нормою і що викорінення їх - це 

· складна не тільки правова. але й соціальна nроблема. По-четверте, 

nодібна масовість не може буrи наслідком лише ВШІадКО'вого збігу 
обставин; вона nораджується і nравовими nричинами, й обставинами 
соціального характеру. · 

Пер~ кроком у подоланні кризових анrиринкових тенде
нцій у розвиrку злочинності є дослідження їх соціальних витоків. 

Основний наnрямок такого дослідженWІ в суспільстві ринкових від
носин, тобто в суспільстві, яке значною мірою сформувалося в 

Україні,- це методологічне вивчення nротирічної єдності тиХ сто
рін сусnільних ·віДносин, які, з одного боку, стимулюють в оСтанніх 
ефективну діяльність, ініціативу, рівноnравність, відкривають бага
товаріантність можливостей діяльності, а з дpyroro - створюють пе
вне соціально-nсихологічне nідгрунтя для: злочинної сnрямованості. 

Наnриклад, у nроцесі ринкової траНсформації суспільства 
складаєт&ся специфічна соціальна й соціально-психологічна сиrуа

ція, коли виникнення nевних :категорій зло.чинів сnриймається насе
ленням як щось звичайне й nрнnусти:ме. Це nризводн:rь до недооцін
ки й безnорадності nеред такими, зокрема, злочинами, як обдурю
вання й шахрайство, у зв'язку з чим вони й набувають масового xa
paxcrepy. Соціальна сутність такої с:иrуації полягає в тому, що насе
лення, опинившись в умовах ринкових реальностей, соціально

nсихологічно їх не оnанувало. Воно ще не досягло розуміння тоrо, 

що остаНні, крім нових можливостей розвитку ініціативи й nідnриЄ
мництва, містять у собі nотенціальні можливості вчинення злоЧИ11· 

них дій - організацію фікrивних фірм, акціонерних товариств, ого

лошення: фікrивного банкрутства тощо. 

Така соціально-nсихологічна с:иrуація є дуже nоживним ее· 
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редо:аищем для "3Ловживання довірою, шахрайства, обдурювання, за

лякування, підробки, що здійсшоються реальними протоrипами те-
. левізійного Льоні Голубкова. У х;аркові, приміром, широкої відомо- ' 
сті набула справа компанії "Ешрам -Відень - Харків", яка не rребу
вала навіть тим, що видурювала валютні компенсації у в'язнів фа
пшстських концтаборів. 

Якщо оцінювати одну з тенденцій розвитку злочинності в 

Україні в сучасІШХ умовах (що має першорядне значення: для підви
щення: ефективності законодавчого процесу й пракrичної діяльності 
у боротьбі з нею), ro із соціальної точки зору вона внзначаєrься тим, 
що ринкова трансформація суспільства в умовах, колИ привципи 
нормального ринкового спілкування ні соціально, ні психологічно не · 
опановані ані населеНЮІМ, ані значноЮ частиною бізнесу, створює · 
сприятливе підгруш я для . злочинних прагнень. У ее це означає на,ц,
звичайну актуальність проблем розширення поля правової соціаліза
ції особистості й удосконаJ1ення: її механізмУ. Рушійною силою цього 
вдосконалеННJІ можуть бут лише нові соціально-прЗвові цінності. А 
ланками, які опосередковують :вплив суспільства й . держави як 

суб' єюів правової ~оціалізації,- право й інформаційне забезпечення 
можливостей користування ним. Найголовніше, що відповідно до 
природи народжуваного в Україні сусфльства, безпосередНіми 
суб' єкrами правової соціалізації виступають усі чЛени суспільства, 
бо саме вони трансформують правовий вплив держави й сусцільства 
у власний досвід. 

Однак розглянутий підхід до пшання про загострення проб

лем злочинності прИ ринковій трансформації суспільства не вичер
пує всіх його аспектів. І головним є те, що не всі причини цього 
процесу моЖуть бути пояснені лИше трансформаційним, транзитним. 
характером суспільних перетворень . Порівняння характеру злочинів 

в Україні щ інших країнах яскраво свідчиrь про це. 

' Візьмемо, наприклад, проблему корупції, яка стала для 

Україин справжньою соціальною трагедіЕЮ. Це явище не національ- · 
не; існує воно наВіть у такій країні, як Німеччина, де річний розмір 

хабарів у 1996 р. становив 7 - 8 млрд. німецьких марок [7, с. 111]. 
НайтиповішимИ видами корупції тут були ті ж, що· й в Україні: 

зловживання посадовим становищем з метою збагачення; дії в межах 
службових повноважень, але на користь певних конкретних юриди

чних чи фізичних осіб; сприяння недобрасовісній конкуренції; про
даж або розголошення: конфідеІЩіальної комерційної інформації; не-
коре~сrна поведінка депутатів усіх рівнів. ~ . · 

Подібність тенденцій розвитку корупції свідчить, що соці
альні причини цього явища слід шукати не лише в особливостЯ!' тоrо 
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періоду соціальної трансформації, який зараз переживає УкраІна, а в 

більш глибшІШІХ процесах, а трансформація: лише загострює їх. Мо~ 
ЖJШВість різних альтернатив соціально} поведінки, договірний хара~ 

ктер діяльності, надзвичайна різноманітність інтересіn, висока пи.то

ма ваrа саморегульованих соціальн:их та економічних відносШІ, у які 
зовніnшє втручання неможЛиве, - усі ці особливості суспіиьсТва 
ринкових відносин виступають сприяттшим підгрунтям ДJІЯ особли~ 

:вого тиnу злочинів, які умовно можна назвати ліпеюни.ми і най

більш яскравою формою яких виступає тіньова економічна діяль
ність. Але така діяльність - явище глобальне, nрнrама...ЧІІ:е в:е л.аш.е 

Україні. За підрю.~щ фахівців кримінальна частkа неофіційної, 
тіньової економіки складає nонад 50% [4, с. 27]. 

Із наведених вшце мірь.·у:вань :nипливає, що rrрИЧіfни загост

рення nроблем злочинносгі при ринковій трансформації суспіJJЬства 

криються в ринковому змісті цих nеретворень не в меншій, а мож.JUІ~ 
во, й у більшій мірі, ніж в трансформаційній їх фермі. 

Затострення будь-якої соціальної nроблеми сnоїм. джерелом 

завжди має виникнення протиріч, які криються в n основі. Що стосу
ється злочинності в умовах р~, то рух n моЖІІа nоясниrи змінами 
гостроти двох nmiв nротиріч. 

До nершого тиnу належать протиріччя: між nраrненням до 
максимуму досягнень, які в умовах р:инкоnих відносин формально 

доступні всім, і об'єктивною неможливісnо досяrrи такого макси

муму всіма. Дане nротиріччя nолягає в тому, що реаJІЬні можливосrі 
соціальних досягнень обмежені й розnоділяються неріnномірно, а 
бажання досягти їХ з соціально-nсихологічної тоЧЮІ зору діє рівно-

. мірно й nовсюдно, що виnливає із сам:ого nринциnу формальІіої пра
вової рівності між людьми, пр~анноrо сусnільству з рИНІ\.овими 
відносинами. 

Субстанціонально визначеним шляхом виріmеюr.я: цьоrо 
nротиріччя є конкуренція. Але це шлях дуже важкий своlми вимога
ми до ЛЮДИІЩ тому одним з методів вирішення зазначеного nроти-

. річчя інколи обирається злочин, бо він не зважає на об' є:ктивні мож
ливості й суб' єктnвні вимощ а насильницьки й nротиправно пере
дає злочинцеві ці моЖЛІЦЮСТі, не визначаючи вже ніякі ринкові 

принциnи й ~онні інтереси інших членів суспільства. Зазначене 
nротиріччя вистуnає рушійною силою в механізмі задуму та здійс
нення корисливих злочинів, особливо злоЧИЙ:ів е:кшюмічних. Але це 
загальна nОстановка nроблеми. Одна з фундаменtа..'ІЬНИХ nроблем 
соціології злрчинності nолягає в тor.f.Y, щоб відnовісти на заnитаШІЯ: 
які саме конкретні види злочинів nов' язані із зазначеним nротиріч

чям, які чинники впливають на його загострення: і ЯІШМ чином можна 
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якщо не "зняти" (nовністю вирішиrи), то принаймНі звести його до 
такого рівня, nри Якому воно не стимуmовало б злочинні прагнення. 

До другого nротиріччя: слід віднести nротиріччя: між соці
альними цілями, яЮ, на nерший nогляд, можуть бути цілком прИйня

тними і навіть кориСЮІМи для сусnільства, і метоДами їх досягнення. 
За умов фактичної нерівності можливостей, nри недоліках законо

давчої бази та nравової системи сусnільства виникає бажання вирі
шши це протиріччя: шляхом використання протиправних nослуг. у 
системі ринкових відносин останні набувають характеру товару й 

охоnmоють сфери діяльності інколи в масштабах великих регіонів і 
навіть усього сусnільства. Вивчення соціальних умов перетворення 

протиправни:.!( послуг, а потім і злочинів на товар, соціальних проце-
сів, що ініціюють і визначають формування суб'єктів куnівлі
nродажу злочинів і суб'єктів, які соціально нейтралізують їх діяль

ність, сегментація цього своєрідного ринку, - це другий фундамен
тальний: напрямок дослідження соціальних асnектів боротьби зі зло-

чинністю в системі ринкових відносин. , 
Соціальний аспект nослаблення кримінальної ролі про

тиріччя набуває вирішального значення в умовах формування 

соціальних цінностей, які пораджуються ринковими відносинами, в 
тій соціальній атмосфері, яжа існує в Україні. Стратегічним шляхом 

•1raюoro nослаблення є, nо-перше, цілесnря:м:оьане подолання право

•:вюми метода.m~ будь-яких дій, соціально обмежуючих повноцінне 

визнання кожного різновиду корисної діяльності, а по
надання такому подолашпо пріоритетного характеру 

8Іt~OfHBJtJЯI:ю з іншими напрямками втручання права в соціальне життя. 
і ~начення цього ш.тіяху обумовлено хоча б тюм, що за 

ІЩ}!сими зарубіжних соціологів здатні "робити гроші" (і роблять їх) 

- 8 % самодіяльного населення, а інші просто працюють, зважаючи 
ринкові відносини і вистуnаючи водночас основоnоложними 
єктами всього правового _ поля суспільства. Це означає, що про

працююча категорія mодей і є соціальним підrрунтя:м: посилення 
послаблеННЯ розглянутого протиріччя:. -

Що ж стосуєrься соціального змісту цих протиріч, то всі во-
в решті решr замикаються на nитанні власності. З методологічної 

зору це обумовлено тим, яке місце займає власність у цій еве
практичних правовідносин. Адже власність - це зовнішня сфе

свободи mодИНи, у тому числі свободн ·правової. Саме в тому, що 

nh•rxr"''·,..-,, .. втіmоє свою воmо в nевну річ і вимагає визНання такого 

через - право, і полягає поюrrтя власності [2, с. 109]. Отже, 
ІОО:[емrа власності вистуnає центральним пунктом соціального ас

nриродних прав mодини. Право володіти, користуватися ·й 
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рЬзпоряджатися: своєю :8ласніС1'Ю згідно З К()нстиrуці.єю України пе
редує :всім соціаль1І:ИМ щ)а:вам людини [6, с. 18]. З власнісrю 
nов'язані найглибші мотиви · соціального вибору й со:uіальної nов~
дінки в будь-юсі.й ситуаді.ї, у тому числі й у ItpИJ>tiиore:mriй. В основі 
соціальних :відносин ривкового тиnу лежить nр:uватна власність. А 
ос:кіль:ки вона є формою об'єкmвізації волі людини [2; с. 104}, то з 
нею nов'язані мотиви і законослухюшої, і злочинної соціальної nо
ведінки. Тому особливості формування nриватної власності, що 
с:клалися: напередодні і :в умовах соціальuої трансформації, можна 
розглядати як основ~nоложиу соціальну засаду заrО\.."'І'реННЯ або nо
слаблеВШl nробле,м злочинності. 

На 'даний час склалася: така система соціальних відносик, 
яка базуєrьск на "nерегорнУтому" сnіввідношенні мзди і власноСТі 
[3; с. 29]. Го.ловним джерелом таІ<.Ої nереrорнутості, :ка наш nогляд, є 
те, що формуваВШl :власності мало і nоки що має не дія..ТhніСюfй, а 
"nожалуваний" характер. Власнk-гь не створювалася. нею mщiJJЯ.JПr, 
їі "жалували'', і ці тенденції в прихованій формі перенесені й у наш 
час. Але будь-JІІ((Гсистема відносиН, в основі якої лежить ефектив
ність влади і владного відчуження. а не власності як наслідку діяль
ності, nороджує неrативні сопіальнс.-nравові наслі.дrщ rоловними з 
J.І.КИХ є, по-nерше, nереростаник латепr.них конфліктних теІЩеІЩ.ій у 
відкрші, а по-друге, - ініціювання кримінальнимц структурами не
гативної соціальної енергії з важкими тодсь:кимн вrратамн. 

Визначальним шляхом подолання неrатив:RИХ тенденцій )' 
розвиrку злочинності в уМовах ринкової трансформації є створеннн 
такої законодавчої і nравової системи, І<ОЖІ(а ланІ<а якої мала б чітко 

визначеку соціальну орієнтацію [10; с. 114]. Основоrо такої орієвта· 
ції є забезпечеНWІ соціально-nравQвих умов длк nодоланю! кризових 
явищ що вНВВКJІИ в процосі соціальної тра~сформації, і для: :uporpe· 
су сусnільства. 

За оцінками незалеЖІ(НХ зарубіжних ексnертів в У:країні не 
було таІ<ВХ об'єкmввих чинників, які робили б немниучнми еконо· 

мічну t<рвзу й різке зниженвя: рівня жиrrя: населеlІЮІ. З 1990 р. країна 
мала надзвичайно сnрИSІТливі умови для: здійснення: ефективних: р:юr
:кових nеретворень і входжеВЮІ в ХХІ столітті в коло країн з високИЬІ 
рівнем: жштя. Ексnерти, наnрнклад, зазначили, що nотенціал аrро
про'мисловоrо комплексу УІ<раїнн за умови й:оrо струюурної nepe· 

. будови та реформування вJJасності на землrо здаmи:й задовольЮf111 
nотреби 400- 450 млн . .mодей у nродую'а.Х харчування: [1; с. 22]. ме 
ва перешкоді :внкориСТЗЩІЯ цієї та інших можливостей craj/11 

суб' ЄЮ'ИВні. ЧВННІЦЩ із ЯКИХ Є ЗЛОчшоrіСТЬ, ЩО стимуЛЮЄТЬСЯ: np()1'11' 

рі~ періоду ривкавої трансформації суспільства. · 
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Нейтралізація соціальних засад зло'!ИІШосrі може стати най-

важливішою передумовою реалізації тоrо nотенціалу роз:виrку, який 
існує в Україні і на використання: якого спрямовані економічні, соці
альні та державно-правові перетворення. Однією з головних nереду-

цієї нейтралізації є: :вивчення: соціальних nередумов закономір~ 

зародження й розвитку при ринковій трансформації рис осіб, 
беруть участь у nевних ТИПаХ злочинів; соціальне підгрунтя і СО

[·:"Ц!tальш· механізми формування типових для ринкових умов видів 

ЗЛІDЧJШІІОЇ діяльності; діяльнісні, соЦіальні й соціально-психологічні 
шляхи нейтралізації вnливу злочинного середовища на суспільство, 

а також соціальні механізми підвшцення ефективності використання 

цих шляхів. 
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О.М. Сахань, канд. соціол. наук 

РОЛЬ ПОЛІТИКО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИВВИКІВ 

У ПРОЦЕСІ ЗАКОНОТВОРЕННЯ 

Законотворення - складний процес, який виникає й розвн· 

nід вnливом баГатьох чинників, у тому числі політико
К:W.\:::ОJЮГLЧЕlИХ що . домінують у політико-правових відносинах сус

Від змісту, та своєчасності тих чи інnшх законів багато в. 

за.Ііежиrь жь.тrя суспільства і кожної окремої людшш. Ство

законів, тобто нормативио-правових актів з ключових nиrань 
та державного життя, відбивається свідомо й цілесnрн-

Пр:иродно, що при цьому відбиваються іНтереси й законода-

у тому числі корисливі. . 
Закон - це-наса.1о.шеред текст, приnис; наказ робити або не 
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робити щось. Він створюєrься під вnливом суб 'єктивних чинників, 
. пов'язаних із розвитком психічних якостей законод<mців, їх менталір 
тетом, і свідомістю, освітою, жИJТєвим досвідом, професійними на

вичКами, місдем у nолітичному житті даного сусnільства, а таь:ож і 
особливостями їх · зв'язків із . поЛітичними інститутами, системою 
влади в ділому тощо. Однак ВИНИlаІення і зміст будь-яких законів 
пов'язано не лише з індивідуальними рисами їх авторів, а й з 

. об'єктивними умовами сусnільного життя- nолітичними, економі
чними, соціальними, духовнимл та іншимл, які разом із 
суб'єктивними утворюють ланцюжок чинників законотворещ, де 

політико-психологічні відіграють важли:ву роль. 
Щоб виявити, які ж саме чинники утворюють групу політи

ко-психологічних, і з' ясувати механізм їх вnливу на законотворення, 

треба простежиm взаємодію тш соціащ,НИХ систем, у межах яких 
так чи інакше вони виявляються й діють. Серед цих систем головни
ми є політика і право, закон і право, політика і закон. 

Політика і право - це дві важливі підсистеми соціально~ 
політичної організації. Саме в політичному просторі відбувається їх 

певне поєднання в Е:ДІІЩ' систему, тобто політика і ІІІ>ЗВО розвиnаю
ться з урахуванням одне одного. Політична оргаНізаділ завщци сnи-

. раєrься на право, .. навіть коли це право на одноособову владу. У де
мократичній політиці воно стає визначним інститутом; сучасну дер
жавну іноді розуміють як nравову. 

Політика, як організаційна, реrулятивна і контрольна сфера 
житrєдіяльності суспільства, сnрямована rоловним: чином на досяг

нення, уrримання: й реалізацію влади індивідами й coцia.liЬIOL.mt гру
пами заДля здійснення власних зamrriв і потреб. Для досягнення сус
пільного сnівіснувтmя:, забезпечення реалізації провідних інтересів 
існуючих груn і прошарків суспільства, збереження цілісності всіх 
його · елементів використовується сукупність дій, заходів, установ, 
орrанів, але в nершу чергу право. 

Право являє собою систему встановЛених або санкціонова
них державою заrальнообов'язковш правКіІ (норм) поведінки, які 
виражають волю домінуючої в -суспільстві частини ІІJіселе:ння:, сnря
мовані на врегулювания сусnільних відносин відпозідно до цієї волі, 
дотримання й виконання якнх забезпечується цілеспрямованою дія
льністю держави шляхом як переk.онання, так і державного примусу. 
Інакше кажучи, nраво виступає в ролі реrу.лятора поведінки людини, 

що в.ідбиває міру її волі. Критерій цієї міри в різні історичні епохи й 
у різних народів був різним:. так, у родовому суспільстві взаємини 

mодей регулювалися ва осиові звичаіВ, ршуалів, обрядів, традиuій 

та ін. Їх порушення тягло за собою осуд і покарання всіма сnівnле·· 
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Мі..ннпюL\fИ. 
З · появою держави вИИИІ<Ла необхідність у державно- ., 

владn'ому регулюванні суспі.s'ІЬНИХ n.ідносин за допомогою права. .. 
СпочаТRу роль державної влади зводилась переважно до санrщіону

ванЮІ звичаїв, наданЮІ загальнообов'язково го характеру nевним ре

лігійним нормам тощо. Але noC'rynoвo .nравотворча діяльність сrає 

моноnолією держави, яка створює ДШІ цього сnеціальні законодавчі 
органи та суди. Так виникли звичаєве nраво і црецедевтне право. З 
цього часу тільки держава здатна забезnечит.и . загально
обов'язковість соціальниХ норм у масштабах всього сусnільства. Од
нак у рабовладницькому сусnільстві nраво поширювалося тільки на 
віл:ьн:их, у феодальному воно nереДбачало nривілеї. Буржуазне сус
nільство знищило привідеї у праві, тобто зробило його рівнИм для 
всіх громадян. 

Сучасне сусnільство взяло в спадщину позкrивні риси пра- ... 
ва, встановлені буржуазними ревотоціями мИнулого. Особливий ак- · 
цент було зроблено на так званому суб'єктивному nраві. на nравах 
людини. Право ста.іІО частиною політичного середовища, де особис
тість (rромадянин) вистуnає як суб' єкr сусnільних відносин і де ін
тереси держави й індивіда nовною мірою співпадають. Таким чином, 
-держава бере на себе обов' язки щодо себе й громадян, а rромадяни 
nогоджуються чи ні з правом nевної держави, . володіючи при nьому 
правами й обов' язкамІt 

Отже, правова система створює nравовий nростір, який об
ме:жує вольові й діяльні зусИЛЛJІ різниХ nолітичних суб' єктів, у тому 
числі й самих законодавців. У тому суспільстві, де nолітична струк· 
тура складаєrься тривалий час, nраво досить доволі відбиває реаль
ність, виступає кристалізованою формою природкого Процесу. А 
там, де будуєrься нова сусnільно-політична струкrура (приміром, у 
nострадянській Україні чи Росії), nраво виступає формоутворюючим 

елемещом. Якщо при створені nершого правового nростору не вpa
~~:.,.. ... n·D•n•.".,.oп соціальну nсихіку суспільства, сутність соціального "арак

народкого Духу, менталітет, nсихі~ склад людей, недаоці
їх соціальні й національно-етнічні особливості, можна очіку

виникнення масового невдоволення народу діями влади, навіть 
ІІрІ)ВОІкува1·и формування nочуття: ненависті серед людей, що може 
Юt!ІЛІmтк rромадянську війну. 

Результати досліджень сучасної nолітичної nсю<олоrії 
nрактичні рекомендації (nерш за все владі), як заnо

цим негативним явищам у сусnільстві. Заслутовує :JЩ ,: 

шкала виміру соціальної nc~ сусnільства запроnоно~ .. 
О.А. Донченко [2, с. 122], за доnомогою як:ої відкривається: 
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можливість Глибше осятиутн сутність утворюючих 11 по
літико-психологічних компонентів. У шкалі -визначено шість 
бінарних (подвійних) . опозицій: екстраверсія - інтроверсія; еі<с:тер
нальність - інтернальність; . іюуїція ~' сенсорика; радіональ
ність - ірраціональність; стабільність - нестабільність; чоловіче -
жіноче. 

Якщо в психо.культурі соціуму домінує одна з функцій -
шкал, то з'явля:єrься відповідний характер, своєрідніс;rь соціуму
суспільства, спільності, особистості. Наприклад, бінарна опозиція 
шкали "екстраверrо:ваність - ішроверто:ваність" характеризує пев

ну установку й спрямованість на суспільно зразкову психіку, на дов
колишній світ, світ зовнішніх об'єктів, світ іmпих соціумів (екстра
версія) або на явнща власиоrо світу, внутрішні nроблеми соціуму 
(інтроверсія). Так, Україну можна віднести до суспільств, орієнтова
них на інтровертний стиль реакції, ЯІ<ПМ характерна передусім за

критість (Аиrлія, Австрія, Індія, Китай, Росія, Японія та ін.). Народи 
в :ниХ самобутні, здатні залишатися самими собою у будь-яких ситу
аціях, влаштовують своє жиrrя і побут відповідно до домінуючих у 
суспільстві тенденцій соціальної психіки. У реформах і нововведен

нях такі суспільства зорієнтовані на внутрішні тенденції й традиції, 
потреби й інтереси; можливості й цілі в них ініційовані зсередющ їм 
притаманна здатність навчатися на власному досвіді народ у таІ\ИХ 
суспільствах порівняно спокійний, терnлячий, миролюбивий. "Нехай 

буде rреЧЕа, аби не супереЧЕа" або "Терпи душа -в раю будеш", -
кажуть українці. Українська терплячість більше тяжіє до неспішного 
завоювання внутрішньої свободи; кредо українця - "Моя хата з 

краю" та "Сам собі хаЗяїн". Реформи в таких суспільствах відбуваю· 

ться повільно, перемагає nоступовість. 
Для: екстравертованих суспільств США, Франції, Польщі та 

іmпих держав властиві такі риси, як відкритість, динамізм, орієшо· r 

ваність на об'єкти й об'єктивні дані, більш прямолініЙНИЙ націо
нальний характер. ЗразІ<И для: наслідування: вони беруть ззовні, з ін
ших соціумів і :ку.nьтур; дух неспо:кі:йний, але такий, що не уrрудmоє 
себе заглибленою рефлексією. Народу притаманні любов до слави й 
зовніпmього самовираження, схильність до ризику й імпульсивність, 
висока культура спілкування й контактність. 

Природно, що законодавцям; із суспільств різної бінарної 
опозиції ·(інтровертованої й екстравертованої) як суб'єктам політико
Правових відносин властЩJі ті психологічні риси, що домінують У 
психокуньтурі їх соціуму, той менталітет (сукуnність nевних nс:их~
лоrічних якостей народу), що дає змогу по-своєму сприЮшТи, усвІ
домmовати природне суспільно-політичне оточення і самих себе, ~до, 
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в свою чергу, впливає на зміст і дію законів, які вони створюють. Бо 

соціа.;Jьна психіка суспільств різна. Явища й процеси політико

правової · nракти:ки з надіндивідуальноrо, надспільного вливаютЬся у 

свідомість і:ндивjда, певної ~:пільності й відбиваються в їх сприйнят
ті, уяві, волі тощо, утворюючи самостійний психологічний аспект 
свідомості суб'єктів, який є вЩобра)кенням подітичного житrя сус
пільства, процесу формування: мотивів свідомості й діяльності лю

дей, у тому числі законотворешш. 

Отже, у межах взаємодії політики і nрава діють головним: 
чином такі політико-психологічні чинники процесу законотворення, 

як соціальний характер, народний дух,. менталітет, політична свідо-

1\·їість, уявлення суб' єктів політико-правових відносин. 

Закон і право є вираженням усезагальної волі народу, і 

тільки на цій усезагальності має бути побудований закон. Закони по

винні бути знаряддям здійснення права. За їх доnомогою, застосо

ЕJЮ'<Ш силу, людей nримушують дотримуватися встановленого nо

рядку. Проте дієвість та ефективність такого знарядця: залежить від 

того, наскільки адеІrnатним (тобто відповідним праву) є закон. 

Право вииикJІО з потреби людей захистити себе від сваволі 

спвlnлемінь"ИКів, запобіrrи хаосу, який nоширюється в суспільстві, 
якщо його '-шени керуються тільки nринципом сили. Закон виник як 

сасvюстійне джерело права ще в стародавні часи і nрийшов на зміну 
правовому звичаю, тобто відбулася nоступова "юридизація", коди

фікація - вираженШІ права в оnисаних законах. Юридичне право 
в:за~F.аєгься вjдбmтям прав людини, зокрема її права на справедли

вість, рівність можшmостей тощо. Разом з тим воно наюІадає на лю

дt~й і зобов'язання, норми, додержання яких є необхіднmv1 для охо

рони прав інших. 

Правові норми забезпечують державюrм nримусом. Звичай

но, nравова норма (приміром, закон) не повинна суперечИти мораль
ним цін:..чо(.,"ТЯМ . І навпаки, ії дія буде ефективнішою, якщо вона буде 

не лише :ювнішнім чинником, регулюючим поведінку, але й nридбає 

виправдання і ввійде до внутрішнього світу людини як певна мо

ральна установа. Але в суспільстві завжди виявляються люди, які ве

дуть себе проnmравно, тому для гарантування рівності nрав необ

хідна примусова діяJrьність держави. За допомогою держави nраву 
надаt.1ься загальнообов'язкове значення шляхом зведення його норм 

до закону. У сі шоди мають бути рівними перед законом і однаково 

додержуватися правових норм. Правова норма має жорсткий меха

нізм своЄї реалізації: або ж людина живе за законом, або до неї бу
дуть застосовані санкції з боку держ-ави. nравомірність поведінки ін
дивіда встановлює спеціальна державна структура-- суд. Гарантією 
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того, що в Сусnільстві будуть додержуватися права в цілому і прав 
~ожної JІюдинИ є nравова демократична держава, яка noвmrna діяти в 
rnтepecax народу на nідставі воло.царювання: закону, поділу влади й 
визнання рівпості й свободи за Всіма учасниками демократичноІ·о 
nроцесу, 

. Правова держава являє собою своєрідпу політичну органі~ 
· зацuо, nідпорядковану праву, в якій діяльність ії органів влади та по
садо~их осіб грунrується на засадах конституційв:ості й законності; 
ця ДІЯЛьність nідконтрольна. незалежним судам, обмежена законами, 
якими :керуються всі державні стрjюури, чиновники :й державні дія-
чі. . . 

Як уже зазначалося, . держава обмежена законом. Бідповіда
ти прИНЦиnам nравової держави буде не будь-який закон. Закони 
встановJІюються нею, і завщци існуЄ небезпека при:йюптя такого з 
них, якnй буде суперечити інтересщ населення і працювати на чи
новникіn (як було це вже за радянських часів, особливо в сталінську 
епоху). Закону належить бути правовим, тобто гарантувати рівною 
мірою права й 'свободи усім громадянам держави. 

У ЄСІ:Ві будь-якого державного закону закладені протиріччя:, 
які ВИКЛJикають гостру політИчну боротьбу в царині законотворепня. 
З одного боку, вони мають задовольнити загальносуспільну потребу 
~ й злагоди, а з іншого - завжди виражати волю пануючої в 
СУСІІІЛЬстві верстви. Закон має бути відбиrrям суспільного nрава й 
разом з 1"ИМ сам може бути ( і часто буває) йоrо джерелом. Підrрушя 
права ~ не у відносинах сили, корисливих інтересах чи в звичайно
му утилітаризмі; nраво базується на цінуванні людьми спокійн01·о й 
керованого рОзумом спілкування із собі подібними. Прагнення до 
цього Вн:утрі:пmьо властиве кожній людині. Ось чому відмінні поміж 
себе люци: потребують мати й nідкорятися певним, однаковим для 
всіх сусnільним нормам, вимогам, які опосередКовують їхнє сnілку
вання і взаємодію. 

Таким чином, у взаємодії закону і !ч>ава головними висту
пають такі політико-психоЛогічні ЧИНВИІ\И законотворення, як по
треби лн:щей у захисті свого жиrrя, майна та власності, ба.жання вре
гульовсщого суспільного життЯ, рівності всіх перед законом, усвідо
млена ЗІ:'ода nідкорятися nравовим нормам і законам, упевненість, 
що ВИИНІІх обов' язково буде nритягнуто до' заслуженого покарання. 

JБзаємодія політики і закону визначає ще деякі з політико
психолоJtі'чни:х чинників законотворення. Прийнятrя законів - nре
дмет гос:трої політичної боротьби, безпосередньо пов'язаної зі. зма
ганням З;а державну владу. Адже закони, як і влада, можуть бути за
собом Уn:ередЖеного задоволення, захис.."'І}' чиїхось корпоративних 
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інтересів. 

Оскільки закони формулюються людьми цілеспрямовано і 
відбивають ЯІ<ісь їх інтереси (іноді Корисні), оскільки є певна навми- · 
сна двозначність їх Зl\rісту й тлумачення. Завжди існує можливість 

тлумачити закон як такий, що відnовідає праву, натальним nотребам 
6утrя, .навіть коли це не зовсім так. ПолітИчне значення його nевною 
мірою зумовлено ще й тиМ, JI(O закон, будучи результатом свідомОІ-о 
формулювання, водночас може виконувати й правотворчу функцію, 
має nевний правотворчий потенціал. Він встановлює таку норму по
ведінки людини, яка відповідає соціальній справедлнвосrі. 

Законодавець вnроваджує свою поЛітику, створюючи закон 
як 1\mcre:цrвo можливого за відповідних соціально-історичних умов. 
Це може призводши до закріІUІеЩІЯ в суспільній практиці запропо
нованиХ ним норм і цінностей, якщо законодавцеві вдається відбиrи 

nотреби часу, створити :n:ове, · відповідаюче потребам суспільства. 
Така властивість закону зда-rна nородити ілюзію, буцімто все життя 
rрунтуєrься на юрИдИЧНИХ законах, пробудити абсолютистСькі пре- , 
тензії законодавця. · 

Саме так сталося в Радянському Союзі, коли права людини 
сприймалися як похідні державного закону, норми, директивно ви
дані владою, як "турбота" і "дар" дерд<:ави. Перші п'ять років після 
Жовтневої революції 1917 р. Росія Взагалі була державою револю
ційної законності, коли замість правових законів правили ідеали ре• 
волюційної доцільносТі. Пізніше командно-адміністративна система · 
затвердила розуміння права як юридично визнЩІої міри свободи 
("дозволяєrься те, що визначено законами':.), як вираження в законах 
державної влади пануючих у суспільстві економічних, політичних і 
соціальних інтересів. Сталося ототожнення: права й закону, що поро
диЛо ілюзію всесилЛя закову, директиви, наказу, постанови. Політи
Ч як галузЬ відносин і фopl'vfY діяльності людей монополізувала вер
ховна партійна влада, а пересічні особи; не розвиваючись політично, 
~ир.юn;rся зі своїм становИJдем неполітичних істот, зливалися й rу

в політичному процесі, перетворюВІіЛИся на об'єкт і засіб по
lТІ!ІХО>·ш~юшлюrtЧFЮr·о маніnулювання. Психологія жертовності no
..... l'·.r.vю><ІJ~•et'-')1 й укорінювалась у свідомості мас. · 

епоху тоталітаризму затверджувалася й заохочувалася 

руйнування, а не творення. Вона грунтувалася на завніш
соціально-політичній сrабільності політичних структур, яка нa

~·~np::tщn· не була такою; адже невдоволення нараду жштям, як прав:и;
JІО, не виплескувалося назоJJні, а була закритим і заркrим у собі. Бід
еутнїсть самостійності мислення не сприяла· опору тоталітарному 
nолітичному режиму. Отже, у народів колишнього СРСР с:клався 
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менталітет байдужості, що прпйм:ає всі струк-:rурн на рівні політико-

правового житrя, відносшш правлішщ керівництва. Затвердилося 
переконання, нібшо варtо .лище nрийняти хорошу постанов)', закон, 

а далі вже само по собі вин:и:кне реальне право. 

Відзначаючи різmщю в мешал:ьності радннських людей і 

rрома,Дm західних держав, Ф. Іскандер пише: "Західна людина не 
боїться начальсrва, але rтатою за це є повага до закону. Склалася 
непомітна суспільна уrода. Міцнісrь ії rрунтуєrься на взаємНій виго

ді додержання закону і власrями, і громадянами. 
Наша J119дшІа -до остаииього часу боялася начальСl"Ва, aJxe 

ПJІатою за це була неповага до закону там, де начальсrво цьоrо не 

бачшь. Це також суспільна угода. Власrі без слів ... домовилися з 
народом: кради, але не поnадаііся, зате нікоJJЯ не питай у начальни
ка, чому він начальник ... Щоб сnрацювала нова психологічн~ уста
новка, треба, щоб начальство саме навчилося nоважати закошr і під~ 
корятися їм. Але це йому даєr:ься. ще важче, ніж народо:ві, тому nснс 

нія.к не може звикнути до думки, що повинне сьогодні nідкорятися: 

своєму вартовому псу" [3]. 
Наслідком укоріненюі в суспільстві nсихології байдужосrі, 

псевдоколективізму, формальноrо сrавлення до політико-правових 

процесів замістЬ очікуваного ~міднення закону виявилися: девальва
ція, недійовісrь останнього, поширення nрЗвовоrо нігілізму серед 
громадян. "Коли надrо бажають перетворши ЗаІФн на вираження 
волі більшості, забувають, що він має бути ·в:ираженням усезагальне
ної волі" [4, с. 205]. До того ж перозрізнення nрава й замну, nерева
жання закону ·над правом стало однією з причин поширеного у посr

радя:Нсь:ких суспільствах конфлікту між rілками державної влади, 

nідгрунтям nолітичного волюнтаризму. · 

\ 

В останні роки: ментальнісrь суб'єктів політико-nравових 

відносин змінюється у зв' язку зі зрушеннями в масовій свідомості 
людей, . сnричинеfІІЩИ змінами: в їх самосвідомості, в nсихології гро

мади, у владі, в еколоrії, в національному самопочутті, у формах 

сnілкування тощо. Людська психіка внаслідок зросrаючої політизації 
не відображає сnравді поnітичноrо. Психологія колективізму (точ
ніше, nсевдоколе:ктивізму) nризводить до форма.lJЬної учасrі у nолі
тиці й праві, nороджує байдужісrь до nолітико-nравових продесів. 
НекомnетенТних державних діячів і політиків критІП<уЮТь, морально 
засуджують, але соціальні, екологічні, політичні та інші проблеми 
rtpaкnrчнo ніхто вирішувати: не зби:раєrься. 

Сучасну ментальнісrь в українському суспільстві неможли

во формувати на основі колишніх бюрократwших:, нормативно зада· 
них зверху підході.в. Вона вимагає інших, заснованих на реальних 
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причинно-наслідкових зв'язках, на становленні мотивів, жкrrєвих 
орієнrацій, на сувеfУ.:нності й самостійності кожної особи. І якщо, за 
словами N. Бердяєва. абсолютному є місце в душі nолітика, в 
суб'єl\Ті, то в nоліnщі воно неможливе· [1, с . 214), які в законах пра
вової держави. 

ОІже, деможратизація сусnільного жкrrя, рефорl\tуВаННЯ йо
го на засадах лібералізму nередбачає визнан:ня тоrо, що дії й рішения 
держави, її nовноважних органів, у тому 1.mслі законодавчих, мають 
бути зумовлені проблемами жкrrя громадського сусnільства . Для ді
яльності законодавця важливо розуміння тоrо, що в сусnільстві, яке 
лрагце nанування вільного ринку в державі, не може бути цілковитої 

nершості nолітики над економікою, законодавства над реальними 
нормами mодсь:ких взаємин. Будь-який закон працює, доки він за

требув~ний у сусnільстві, доки існують знаряддя: його реалізації. 
Законодавець повинен враховувати nолітико-психологічні 

чrошл:ки об' є:ктн:вного й суб' ЄJ.mrnнoro харакrеру nри створені ново
го закону, чітко уявляти умови, що сприяють nояві новоrо законо
да:вчоrо атсrа, наслідки йоrо реалізації. Прийюnтя закону має бути 

:нс'rом, ЯІ<ИЙ. не тільки nадає mодям якість права, а й завершує 
об' єкrивний nроцес формувания права. Правова держава є rоловІШМ 
фундаментом законотворення; . створюється: вона як необхідний еле
мекr розвитку саме громадянського сусnільства. 

Для відповідно всієї системи законів сутності nравової дер
жави необхідно, щоб законк та інші правові акти державних органів 
не суnеречили головням, тобто конститудії. Людина, як громадянин 

держави, noвmma мати nевні права й обов'язки, які не можуть по
рушувати nрава та Обов'язки іншої mодини. Кожен громадянин 

вправі реrуmовати своє. житrЯ: за принципом: "Дозволено все, що не 
заборонено законами". У правовій державі ніхто, крім суду, не має 
nрава визнавати mодину :винною в порушенні законів. 

В Україні за чюmою Конституцією закони приймаються 
Верховною Радою Ужраїни або шляхом референдуму. Консткrуція 
містить nерелік mrraнь, які можуть вирішуватися: виклю~шо закона

ми Ужраїии. Існує спеціальна nарла.м:ентська процедура проходження: 
законоnроею:ів, яка має такі стадії: законодавча ініціатива, обrово
реЮUІ nроеюу, йоrо прийюrrrя і введеІmя: в дію. За кожним законом, 
·!.а кожною nроцедурою стоять законодавці - суб' єкrи політико
nравових вjдносин. Тому чітке розуміння умов, nід вnливом яких 
(.:творюється кожний. закон, врахування nолі'І'ИКо-пс:ихолоrічних 
чинниr,ів законотвореНШІ сприятиме nояві дійсно правових законів, 
J:Іідnовідаючих nотребФ"\1: сусnільства, кожної ожремої mодини й сут

ності правової держави. 
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