
ШШШМ Юридичні дефект в земельному праві України..

Юридичні
дефекти
в земельному праві України 
як предмет наукового 
дослідження
A. М. Статівка
доктор юридичних наук, професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

B. Ю. Уркевич
доктор юридичних наук, професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

сучасних умовах в Україні не за
вершена земельна реформа, не 
визначена юридична доля мо- 

<1# раторію на відчуження земель 
сільськогосподарського призначення, 
стан земельних ресурсів країни близь
кий до критичного*, а громадяни зверта
ються до Європейського суду з прав лю
дини за захистом своїх земельних прав 
після вичерпання національних засо
бів захисту. Тому вихід у світ моногра
фії кандидата юридичних наук, доцен
та юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка Т. О. Коваленко**, присвяченої 
виявленню сутності юридичних дефек
тів у правовому регулюванні земельних 
відносин, їх класифікації, обґрунтуван

* Закон України «Про Основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики України на період до 
2020 року» від 21 грудня 2010 р. № 2818-УІ // Відомос
ті Верховної Ради України. -  2011. -  № 26. -  Ст. 218.

** Коваленко Т. О. Юридичні дефекти правового ре
гулювання земельних відносин в Україні : моногр. / 
Т. О. Коваленко. -  К .: ВПЦ «Київський університет» ; 
Юрінком Інтер, 2013. -  632 с.

ню спеціально-юридичних механізмів 
мінімізації юридичних колізій та прога
лин у земельній сфері, можна розціню
вати як значну подію не лише для науки 
земельного права, а й для практики зе
мельно-правового регулювання.

Проблематика юридичних дефектів 
нова та дискусійна як у загальній теорії 
права, так і у доктрині земельного пра
ва України. Сьогодні актуальними за
вданнями національної земельно-пра
вової науки є обґрунтування механізмів 
забезпечення підготовки та прийняття 
якісних нормативно-правових актів зе
мельного законодавства, виявлення де
фектів у чинних законах та інших джере
лах земельного права України, зменшен
ня їх негативного впливу на забезпечен
ня правопорядку в процесі набуття та 
реалізації прав на землю, охорони землі, 
здійснення державного і самоврядного 
регулювання земельних відносин тощо. 
Адже колізії, прогалини та інші юри
дичні дефекти справляють негативний 
вплив на ефективність земельно-право
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вого регулювання. їх наявність усклад
нює, а іноді й унеможливлює набуття і 
захист земельних прав різних суб’єктів, 
що призводить до зростання правово
го нігілізму, знижує інвестиційну при
вабливість нашої держави, має наслід
ком зростання корупції у земельній сфе
рі тощо.

У монографії простежується органіч
не поєднання теоретичних і практичних 
проблем, при цьому слід підкреслити 
логічну структурованість дослідження, 
полемічність викладу матеріалу, зваже- 
ність та обґрунтованість власної пози
ції автора. У рецензованій роботі Т. О. 
Коваленко по-новому підходить до роз
криття юридичної сутності багатьох по
нять і категорій як теорії права, так і зе
мельного права, які часто по-різному 
вживаються й тлумачаться у законотво
ренні, правозастосуванні, що вкрай не
гативно відображається на правовому 
становищі суб’єктів земельних право
відносин.

Враховуючи науковий характер цієї 
роботи, Т. О. Коваленко висловлює і об
ґрунтовує ідеї, які є новими для сучасної 
теорії земельного права України. Так, на 
основі науково-теоретичного аналізу і 
матеріалів практики в монографії дове
дена необхідність уніфікувати юридич
ну термінологію та запровадити термін 
«юридичні д еф ект» на позначення нега
тивних явищ, проблем, недоліків, які ха
рактерні для системи земельного права 
та законод авства Украйни. У роботі також 
розкрита юридична природа розгляду
ваних дефектів із  врахуванням специфі
ки земельно-цраяшюго регулювання, за
пропоновані с я Е и и ш т р ц т н і меха
нізми усунення ка ■ццвяяаш юридичних 
колізій І прм IIIII ч .  ви  — Ийвхш пошире- 
НІ юридичні уіфм'їИ'Мму  ■ГІ ИІІІМІ право
вого регулювавшізсмвшннк відносин.

Перший розд х иянирафм присвя
чений наташю-всямЕЯЯМЯМ основам

юридичних дефектів у земельному зако
нодавстві, у якому Т. О. Коваленко роз
криває стан дослідження проблемати
ки юридичних дефектів у наукових дже
релах та приходить до висновку, що ак
туальним завданням вітчизняної зе
мельно-правової науки є системне оп
рацювання проблем юридичних дефек
тів у правовому регулюванні земельних 
відносин. На основі детального аналі
зу особливостей розвитку українського 
земельного законодавства, починаючи 
з 1990 р., в монографії розкрито нега
тивний, деструктивний вплив юридич
них дефектів на ефективність правово
го регулювання земельних приватиза
ційних відносин, відносин щодо набут
тя та реалізації права власності на зем
лю і землекористування, відносин у сфе
рі державного та самоврядного регулю
вання земельних відносин, охорони зе
мель тощо. Поширення таких негатив
них явищ у земельному праві та зако
нодавстві України, як колізії, прогали
ни, декларативність правових приписів, 
інших юридичних дефектів, особливо 
на сучасному етапі, є яскравим свідчен
ням своєчасності, актуальності та нови
зни теми монографічного дослідження 
Т. О. Коваленко.

У другому розділі автор детально зу
пиняється на аналізі загальних ознак 
юридичних дефектів, а також розкриває 
їх особливі ознаки саме у сфері право
вого регулювання земельних відносин, 
що обумовлено особливим значенням 
земель як об’єкта земельних правовід
носин, специфікою правового станови
ща різних суб’єктів указаних відносин, 
негативними наслідками таких дефек
тів для економіки держави та її націо
нальної безпеки, В монографії Т. О. Ко
валенко вперше в земельно-правовій на
уці розкриває поняття юридичних де
фектів у широкому розумінні, як недо
ліків, що властиві для всього механіз
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му земельно-правового регулювання -  
для земельно-правових норм та принци
пів, джерел земельного права як форми 
об’єктивації земельно-правових норм, 
правового становища суб’єктів та об’єк
тів земельних правовідносин, юридич
них фактів і складів, актів правореаліза- 
ції та правозастосування. Такий підхід 
дозволив автору комплексно розгляну
ти проблему юридичних дефектів і ви
явити характер їх впливу на всю систему 
земельно-правового регулювання.

Значний науковий та практичний 
інтерес становить третій розділ моно
графії, у якому Т. О. Коваленко деталь
но зупиняється на аналізі загальних і 
особливих ознак юридичних колізій 
правового регулювання земельних від
носин, проводить їх класифікацію. За
стосування широкого підходу до розу
міння терміна «юридична колізія» дало 
змогу Т. О. Коваленко розкрити специ
фіку колізії земельно-правових норм, 
нормативно-правових актів, суб’єктив
них юридичних прав, актів реалізації 
норм земельного права та обґрунтува
ти спеціально-правові механізми усу
нення і подолання вказаних колізій, що 
має не лише теоретичне, а й практичне 
значення. Автор монографії зупиняєть
ся на аналізі різних способів подолання 
колізій у земельному праві України (за
стосування принципів права, офіцій
не і доктринальне тлумачення земель
но-правових норм, застосування колі
зійних норм, застосування правополо- 
жень, судових і квазісудових прецеден
тів) та окреслює шляхи підвищення їх 
ефективності.

У четвертому розділі монографічно
го дослідження автор вперше у земель
но-правовій науці України комплексно 
дослідила особливості юридичних про
галин як різновиду юридичних дефек
тів земельно-правового регулювання, 
запропонувала їх поняття, провела кла

сифікацію та обґрунтувала спеціаль
но-юридичні механізми їх заповнення. 
Особливий теоретичний і практичний 
інтерес становить проведене Т. О. Ко
валенко дослідження поняття, підстав 
та меж застосування юридичної анало
гії у правовому регулюванні земельних 
відносин.

Схвалюючи рецензовану роботу, слід 
водночас зазначити, що Т. О. Ковален
ко акцентувала свою увагу на детальній 
характеристиці таких поширених юри
дичних дефектів правового регулюван
ня земельних відносин, як юридичні ко
лізії та юридичні прогалини, дещо зали
шивши осторонь такі різновиди розгля
дуваних дефектів, як декларативність 
земельно-правових норм, дублюван
ня земельно-правових приписів, конку
ренція тощо. У зв’язку з цим автору мо
нографії варто було б обґрунтувати спе
ціальні правові механізми, які б дозво
ляли усунути або подолати у випадку 
виявлення на практиці переважну біль
шість дефектів земельно-правового ре
гулювання, а не лише колізій та прога
лин правового регулювання земельних 
відносин.

Проте такі пропозиції мають диску
сійний характер і не применшують нау
кової та практичної цінності моногра
фії Т. О. Коваленко «Юридичні дефек
ти правового регулювання земельних 
відносин в Україні», що є істотним вне
ском в розвиток науки земельного пра
ва України. Ця робота -  один із позитив
них імпульсів у сучасному розвитку нау
кових досліджень проблем підвищен
ня якості українського земельного пра
ва та законодавства з метою забезпечен
ня його ефективності. Висновки і реко
мендації автора монографії можуть бути 
використані в нормотворенні та право- 
застосуванні, в науковій і освітній діяль
ності з теорії права та проблем правово
го регулювання земельних відносин.
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