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УДК 340 І.В. Яковюк, канд. юрид. наук 

Національна юридична академія Украіни 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ФУНКЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЗАХИСТУ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Принцип СО І ( і альної державності, яким у середині ХХ ст. 

бул и J ІО І ІО в нсні тра;ІИІІійні конституційні аксіоми, передбачає ви

' ІІІа' І ·шш дJІ.ІІ держави нових завдань, що, проте, не означає, що всі 

І Н ІІІі щщи1ші відкидатися . Мова має йти лише про розширення кола 

нжс існуючих завдань. 

У літературі , присвяченій проблемам функціонування соці

альної держави, майже відсутні наукові розробки пигань про їі фун

кції [8, с. 47, 48], незважаючи на ту важливу роль, яку відіграє по
няття "функція соціальної держави" стосовно місця не лише в їі ка

тегоріальному апараті , але й у теорії держави взаталі. Науковці, як 

нравило, торкаються цього аспекту проблеми побіжно, а тому мож

на зустріти різні за обсягом і ·змістом класифікації функцій, яким до 

того ж бракує системності [1. с . 125: 5, с. 56-71 ; 5, с. l 06] . Якщо така 
ситуаці я не є суттєвою для юридичної науки країн Західної Європи 

та США, де питання про функr(Їі держави не розглядається, а нато

мн;п. і і;ІС І' ьС>І п ро її мсту і ·ш вда ння . то для вітчИзняної науки вона є 

актуальною . 

Головним завдаюшм, яке постає перед правовою державою 

на етапі її розвитку, коли вона починає набувати ' рис соціальної, 

слід визнати сприяння функціанувамию громадянського суспільст

ва . Тому не можна погодитися з позицією В. Роїка, який ототожнює 

поняття "завдання" і "функції" , а "формування громадянського сус

пільства" розглядає як функцію соціальної держави [9, с. 9, 10], хоча 
помилкою буде відносити це і до завдань останньої. Такий висно" 

вок з очевидністю випливає з того факту, що соціальна держава як 

принцип конституційного ладу остаточно утверджується в другій 

половині ХХ ст . , тоді як громадянське суспільство починає форму

ватися ще з XVIII ст. і є неодмінною передумовою становлення пра

вової держави. 
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Сприяння функціонуванню громадянського суспільства 

може бути диференційоване на більш дрібні й конкретні завдання, у 

яких концентрується й відбивається вплив економіки й політики на 

розвиток функцій держави. 

Спираючись на традиційний підхід до їх визначення, під 

функціями соціальної держави слід розуміти основні напрямки її ді

яльності, у яких отримують свій вираз її сутність, завдання й цілі. 

Це пояснюється тим, що поняття "функції соціальної держави" є од

нопорядковим із поняттям "основні функції держави". У перших з 

максимальною повнотою розкривається та роль, яку соціальна дер

жава виконує щодо потреб гро:vтдянського суспільства, інтересів 

індивщtв та іх груп. 

З урахув<Jнням викладеного функцінми соці<1льної держави 

пропонуєтьсн вважати: а) ·шбс·юсLtсння й захист соціальних прав 

людини; б) соціальний :1ахист населення; в) вирівнювання соціаль

ного стану суб'єктів суспільних відносин; г) екологічну функцію. 

Особливої уваги заслуговує аналіз функції забезпечення й 

захисту соціальних прав людини, значення якої д,'ІЯ розкриття голо

вного призначення соціальної держави полягає в тому, що існує два 

nідходи до прав людини: у nершому випадку її права сприймаються 

лише як знаряддя захисту особистості, тоді як у другому вони міс

тнть у собі певну модель соціального порядку [ 11, с. 211 }. Саме дру
гий підхід наприкінці ХХ ст. стає домінуючим у політико-правовій 

· доктрині Заходу. Так, Л. Хайнц підкреслює, що основний соціаль

ний зміст, який простежується в певному економічному порядку, 

залежить від співвідношення економічних і соціальних норм [ 12, 
с. 52-57]. Сучасне громадянське суспільство характеризується висо
ким ступенем зрілості, тому що спромоглося досягти паритету в 

цьому nитанні. Правова держава, яка набула ознаки соціальності, 

закріnнла значну кількість соціально-економічних прав, що сприяло 

гуманізації економічної сфери. Це дало змогу здійснювати свідоме й 

планове регулювання виробничого й соціального життя, стихії рин

ку, підкоривши їх моральним імперативам, здоровому глузду, за

гальнолюдським цінностнм. Акцентування уваги на соціально

економічних правах має на меті підкреслити, що соціальна держава 

є певним етапом у процесі розвитку правової державності. 
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Снід '3азначити, що викладені в Європейський соціальній 

хартії, інших міжнародних документах та окремих конституціях 

Щ):ша на працю, справедливі та сприятливі умови праці, соціальний 

' Іахнс-r тощо не є правами, які мають безпосереднє юридичне зна

.,~ нmr , дію й охорону. Насправді це певні соціальні стандарти, намір 

рсалі · Іації яких деклару ~:: держава. З цією метою вона зобов'язана 

щііі с.:нюнатн л.іялr.ні стr. , с нрнмонану на їх забезпечення, охорону й 

'Іахисr , 1 аран І уна111 ІІt· р~' " '/ \СІІШІ їх на рівень конкретних громадян

І,; І . ІШ\. ІІJІ І ІІІ 1,1 О( ІОІІ'ІІ ' ІІ\іІІ Ї ' І 110)\:ІЛЬUІИМ 'І<І.КріnлеННЯМ у ВідпОВіДНИХ 

нор м. ІІІІІІІНІ ІІJ>:ІІІОІІІІ\. І ІІ\ ІІІ ( ' ною частку відnовідальності за реалі

І. ІІ\ІЮ І\ІІ ' І фу rн цїІ ІІі.:t:у І ' І• ·пнщ>І іІІдІІВід і громадянське суспільство. 

ІІІІ J І ' 11101 ЦИХ nрав у ЖІ1ІТН щщ : ІІ :1(' ІІ()ІІІІаЙМНі ВИСОКОГО ріВНЯ суспі

ЛЬНОГО добробуту, а ЙОГО СТВОрі.:ІІІІН (' t:ІІЇ JІІ>ІІИМ 'ІаВДЗННЯМ ДЛЯ інди

Віда, сусnільства й держави. 

Отже, захист соціальних прав 11е може бути виключною 

компетенцією органів держави. Активна роль у цьому належить ін

ститутам громадянського суспільства. Йдеться про примирливо
rрстсйсь.кі методи вирішення трудових спорів, а також про роботу 

r рудових і соціальних судів . Необхідно визнати, що під час реалі3а

ції означеної функції простежується тісна взаємодія громадянського 

суспільства й соціа..гrьної держави. 

Сьогодні в країнах Західної Європи проблеми, пов'язані з 

працею і соціальним захистом , є ключовими при здісненні держа

вою внутрішньої й зовнішньої політики. Це наочно доводять і інтег

раційні процеси в Європі: Маастрихтський "Договір про Європейсь

кий союз" (1991 р.) супроводжується протоколом та Угодою про со
ціальну політику, яка є невід'ємною складовою частиною договору 

110, с. 176]. Протягом ХХ ст. зроблено революційний прорив у за

безпеченні й захисті соціальних прав. На рівні як теорії, так і прак

тики поступово відбувається усвідомлення того, що насправді гу

манніше й рентабельніше "надати сім'ї можливість виконувати свої 

функції виховання, аніж фінансувати дорогі установи по відшкоду

ванню шкоди, яка виникла внаслідок недостатньої турботи; попере

джувати нещасні виnадки, аніж nом'якшувати їх наслідки; берегти 

·щоров'я, аніж боротися з хворобою; попереджувати виникнення 

·щиднів, аніж підтримувати бідних" [7, с. 73]. Внаслідок цих проце-
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· сів розвитку соціального права як самостійній галузі сьогодні надає
ться пріоритетного характеру. 

Незважзючи на те, що більшість країн ЄС визнали підтри

мання високьї і стабільної зайюІТості головною своєю ціллю, діяль

ність соціальної держави на ринку праці засновані на суворому до
держанні принципів субсидіарнос:ті й соціального партнерства. При 

наявності національної специфіки загальною тенденцією розвитку 

1.1етодів правового регулювання трудових відносин є досягнення оп

тимального співвідношення законів і колективних утод. У деяких 

країнах (Італії, Франції, ФРН) дія новацій у галузі трудового права 

перевіряється шляхом їх закріплення в колективних угодах, після 

чого вони відтворюютьсЯ в 'ЗаКОнах . Автономія підприємств, прева

лювання диспозитивнИх методів у механізмах регулювання дозво

ляють краще враховувати виробничі, регіональні, освітні особливо

сТІ: Крім того, вони краще узгоджуються з конкуренцією як кшочо
вим принципом ринкової економіки. Разом із тим нормативні акти 

(як національні, так і міжнародні- конвенції МОП, регламенти ЄС) 

також не втрачають свого зна<Іення, оскільки закріплюють і гаран

тують недоторканний мінімум трудових 11рав. 

/ Діючи на основі принципу субсидіарності, соціальна дер-
жава створює сприятливі умови для змагання за кращі можливості 

вирішення проблем у сфері трудових відносин, що є додатковою га

рантією збереження простору свободи індивіда, його незалежності. 

· Наприклад, у сфері надання посередницьких послуг по найманню 
працівників діяльність державних бірж має фак-ультативний харак

тер . БілЬшість роботодавців вв<Іжає 'Іа краще самостійно здійснюва

ти підбір кадрів шляхом оrолотсю, у ~Іасобах масової інформації 

або звертатися безпосередньо в навчальні заклади. Дедалі більшого 

значення набувають приватні біржі й контори з працевлаштування. 

· Бони краще адаптовані до потреб економіки, оперативніше реагу

ютЬ на динаміку змін на ринку праці , надають ширший спектр по

слуг~ Однак, попри всі зусилля, соціалЬній державі не вдається ви

ріШити проблему безробіття, яка демонструє тенденцію до загост

рення. Цей процес супроводжується переглядом норм, які визнача-

ють рівеНь соціальної захищеності працівників. При цьому кореrу

. вання правових норм відбувається у напрямку як підвищення пра-
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щ)ІІІІХ І<Ірантій (захист від прямої й непрямої дискримінації, від 

' І J ЮІІїІ и щнн, держави. корпорацій та приватних осіб щодо збирання, 

' І(! ·ріІ<ІІІНЯ, використання конфіденційної інформації тощо), так і їх 

' ІІІІІ>І ешн1. Про останнє свідчать суrrєві зміни в регламентації ре

,,,нміІІнраці . 

Рса ;н,ністю (' ІІJЮІІt.:; ~с ншІ ненсійних реформ, які, зокрема, 

н~.:рс;(ба чаюп. ІІІ J ІІІІІЩСІІІІJІ •н.:щ; іі.іноrо віку. Безумовно, таЮ кроки 

УJМ; ~іІІ ІІ:І ІІ І І\0 ІІІдІІ 'L ІІІ ;щ ІІОІІУJ ШJ>ІІІ1Х , але в соціальних (не за своєю 

ІІІІ ' ІІІОІО :1 ' І І І ' ІМІ гом) д~ржавах Сщюпейськоrо Союзу вони в цілому 

ЩІІІІІ t:ІЮІІ. ' JІ ' І ро ·Іуміншtм 1 отримують підтримІ<у. Цей феномен 

1юн ІІЮ('І'ься тим, що, нанриклад. у ФРН на основ і концепції "сфор

мованого суспільства" Л. Ерхард<~ склалася модель "суспільства 

консенсусу", яка передбачає свідоме підкорення всіх груn населення 

ідеї суспільного блага , реалізацію принципів соціальної держави й 

соціальної ринкової економіки, примирення всіх класів і груп з іс

нуючим соціальним ладом, утвердження плюралістИ'Іного суспільс

тва союзів. Помітним кроком у справі вирішення проблеми безро

()іття стала реалізація у ФРН ідеї щодо збереження робочих місць [2; 
1996 .. - N22. - С. 12]. Висунуті проnозиції трансформувалися в три

сторонній (держава, сnілки промисловців і профспілки) проект 

"Спілка за працю і збереження робочих місць" , а також у підготов

лену на його основі федеральним урядом "Програму дій щодо інвес

тицій і збереження робочих місць". В основу утворюваних спілок 

покладено принцип: роботодавець гарантує збереження робочих 

місць або створює нові, а працівники йдуть на nостуnки в пИтаннях 
щодо розмірів плати й режиму робочого часу . 

ГромадсьЮ ініціативи покликані сприяти функціонуванню 

лемократичної і соціальної держави. Добровільне й безоплатне ви

конання роботи не лише перешкоджає перетворенню соціальної 

лсржави на патерналістську, а й допомагає подолати проблеми на 

ринку праці , сприяє зростанню суспільного добробуту, а в підсумку 

- ·~абсзпеченню й захисту законодавчо закріплених соціальних прав 

громадян. 

Для України актуальним є досвід країн ЄС, де важливим 

складником соціальної державності стали трудові й соціальні CY.LJ.I;I. 
які розглядають конфлікти у відповідних сферах залежно від їх ти-
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пу. Розрізняють конфлікти: а) інтересів (вони мають економічний 

характер, nов'язані з вимогами встановлення або зміни існуючих 

умов nраці і можуть бути лише колективними); б) nрава (це юриди

чні конфлікти, що стосуються тлумачення або застосування норм 

nрава. Вони можуть бути як індивідуальними, так і колективними) 

[4, с. 157]. 
Представляє інтерес і досвід європейців щодо розгляду ко

лективних трудових конфліктів за допомогою примирливо

третейської nроцедури, яка передбачає використання одного з трьох 

методів як-от: а) nошук комnромісу шляхом переговорів сторін без 

залучення третіх осіб; б) nримирення сторін за допомогою посеред

ників, у ролі яких залежно від складності конфлікту можуть висту

пати nриватні особи (nрофесори університетів , економісти. юристи, 

парламентарі, nредставники церкви) або державні чиновники аж До 

міністра nраці, голови уряду чи Президента. У разі потреби індиві

дуальне посередництво може замінюватися на колегіальне під голо

вуванням державного чиновника ; в)·передача спору на розгляд арбі

трів (арбітражної колегії). якими виступають судді, державні чинов

ники, nрофесори, nарламентарі , які вюшнують ці обов'я1ки на гро

мадських засадах. Приймаючи рішення , вони мають 1важати на еко

номічну політику уряду, якій не може суперечити рішення (3, 
с. 158]. 

Звернімося до структури судів ФРН, де діє трирівнева сис

тема спеціалізованих судів по трудових справах: а) суд (палати) , 

який діє як перша інстанція; б) земельний суд (сенати), що займає

ться розглядом апеляцій; в) федеральний суд (великий сенат і сена

ти), який має право змінити або скасуваьт рішення будь-якого тру

дового суду. Їх діяльність побудована на принциnі трилартизму. 
Наприклад, земельний суд складається з голови і двох засідателів . 

Міністр nраці після попередньої консультації з представницькими 

органами профспілок і підnриємців призначає голову суду довічно, 

засідателів- на чотири роки по одному від підnриємців і працівни

ків із числа функціонерів nрофспілок, асоціацій підприємців, мене

джерів тощо. Важливо зазначити, що за своїм статусом судді є дійс

но незалежними і підкоряються лише закону. Діяльність трудових 

судів спрямована на досягнення примирення сторін на основі комп-
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ІЮ~ІІ LV }ІІІ ЩО щ; вдастІ,ся, то судові витрати в суді першої інстанції 

щ t 1111 vюr '' · н . а в інших- скорочуються на половину . 

І<рім 'ІfІ'Іначсних спеціалізованих судів судочинство у тру

НІІІІІ\ · 11равах -щійснюють конституційні суди федеральних земель, 

,, І : ІІІож Федеральний конституційний суд, Який розглядає конети-

І У І ІІІІІІі сІсарги на рішення інших судів (у 1996 р. ним буЛо розгті
ІІVІО І!Ю трудових і 200 соціальних скарг [2,1996.- N22.- С. 28, 29]). 
( 'у;ю•Іинсrво в соціальних справах у ФРН здійснюють соціальні су
ЩІ . 11кі (Ю'Іrлядають публічно-правові спори стосовно загальносоці

. І JІ.ІЮІ о t:трахування і виконання законів, що стосуються соціальних 

ІІІІІ.ІІІІ• . І'х структура подібна до системи трудових судів. Діяльність 
1 ІІІ І t: нстеми судів має велике значення для захисгу соціальних 

ІІfІ:ІІІ 1 ромадян. Із цього приводу можна згадати і внесок Федераль-

11\ІІ о конституційного суду в процес реалізації ст. З, абз . 2 Основного 

' НІ • ону ФРН щодо рівних прав чоловіків і жінок або позицію трудо

ІІю; судів, яка полягає в тО\\1)', що працівник може бути 

фактично позбавлений роботи лише після всгупу в силу 

~.:удового рішення стосовно законності й обrрунтованості його звіс 

І ІЬІІСННЯ. 

Отже, слід визнати, що правосуддя є важливою ланкою со

І(іальної держави. Справедливість такого твердження щодо України 

Іасвідчує низка рішень Конституційного Суду [6; 1999. - N!! 27. 
Ст. 1342; 1999. - N!!24. -ет. 1122; 1998. - N!!50. -Ст. 1854). Тому 
11ажливим напрямом модернізації нашої державності, реалізація 

ЯІ<ОГО ПОЗИТИВНО ПОЗНаЧИТЬСЯ на розбудові СОЦіальНОЇ держави В 
Україні, слід визнати завершення процесу реформуванняГі судової 

~,; истеми. Після· прийняття в 1998 р. Верховною Радою України За
Ішну "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конф

JІ ІІ І ' ів)" І б; 1998.- N!!l2.- Ст. 435) стало можлИвим співвіднести на
ІІ(НІМІО1 ·щійснюваних в Україні відповідних реформ із європейсь

ІІ ІІМ досвідом. Аналіз цього Закону дозволяє зробити висновок, що в 

ІІІ) \\Оді до вирішення питання стосовно розгляду колективних тру

'1\\1111\ конфліктів Україна в цілому дотримується загальноєвропей
t І·І о і нрйктики, про що свідчить ·шпочаткування інституту незалеж

ІІІ!\ ІЮt:\:рсдників, примирної комісії та трудового арбітражу. Разом 

1 1 1 JШ 11 УJ<раїни залишається досі не вирішеним питання про мож-
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ливості створення спеціалізованих трудового й соціального судів. 

які спеціалізувагrися б на розв ' язанні конфліктів права, що, до речі . 

не суперечить ч. 2 ст. 125 Конституції України. Доцільність їх за 

проваджеЮІЯ викликає, з одного боку, позитивний досвід країн За

хідної Європи, а з другого - незадовільна робота існуючих судів 

щодо захисту соціальних прав людини. Безумовно, схвалення такого 

рішеЮІЯ стало б важливим кроком на шляху реалізації в повному 

обсязі конституційного права громадЯнин на судовий захист, зроби

ло б діяльність суду більш ефективною й оперативною, а для грома

дян - доступною, сприяло б забезпеченню соціального миру та ста

більності в сусnільстві . 

Список літератури: \. Гуоuменко д.в. Дн~куссня о «Социальном ГО· 
сударстве» и позиция либералоn ФРГ // Пrюблсм•· • общсстnснно-полити •rеской М&ІСЛИ 
в зеркале новой российской ІІОJ Іито;юrии І 1\ оJІ р~І\. КС. Гад:жиева. - М.: РАН, Ин -1 

МЗ и МО,1994. -С. 119-\40. 2. \ )cщsclllaJІd ( І JK) - Fraпkfurt am Маіп. З. Kucuлe6 И.Я 

Зарубежное 1рудовое nрано: У •1 с6 . нлн r•y·<. М. : І-ЮРМА-ИНФРА-М. 1998. - 263с 
4. Кисилев И.Я. Сравнитст,н ос 11'УІІоІІос 11ра 11 о стр :ш ра~витой рьшочной зкон омики 

Учеб. nособи е. - М. : Акад. 1рунн 11 ~0 1 1 . отІІошсІІий , \995. - 209 с. 5. КонцепцИІ 
"rocyдapcrna блаr·осостоЯ ІІ ЮІ": )\ІІС кус. 11 "ІІІ ІІ . J Іи 1. !Ю-х ІТ .: Р~ф. сб. І Отв. ред. Бор кс 

Ю.А. - М.: АН СССР, ИІІИОІІ , 1988. 11. І . 6. ОфіІІіЙ ІІ ИЙ віСІІНК України. 7. Пиво· 
варов Ю.С. Социал І. ІІ <UІ налитика как мом с ІІТ и ст11ш . І 11 инсшю • ·ии германеких кон · 

серваторав и либсршюІ\ // Либермизм, конссрLІати:Jм, марксюм : ГІробл.-темат. сб. , 
. Гл. ред. Ю. С. !Іuвоваров.- М.: РАН, ИІІИОН. - С. 6 !-97. (Сер.: Полит. наука). 8. Ра· 

бuнович П.М. Основи загальної теорії права і держави: Навч. посібник: Вид. 3-є, З' 
змін. й доповв.- К. : 1СДО, 1995. - 172 с. 9. Роик В. Социальное государство и r·раж· 

данское общество !І Человек и труд. - М. - 1996. - N~ 11. - С. 9-11. 10. Топорнин Б.Н 
Европейское nраво : Учебник. - М .: Юристь , 1998. - 456 с. 11. Филиппов Б.А. Папьr 1 

проблема nрав человека // Православие и католичество: со ц. асвекть~: ГІробл.-темат 

сб. - М.: РАН, ИНИОН, 1998.- С. 202-222. (Сер.: Актуал. nробл. ЕвроnьІ) . 12. Хайю 
Л. Социальная рьшочная зкономика. Германский путь. - М.: Дело ЛТД, 1994. · 
224 с . 

Надійшла до редакціі 12.1 О. 2000 р. 
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Л.В. Авраменко, канд. юрид. наук 

Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ІІА ТУПНІСТЬ У ПРАВІ І ПРАВОНАСТУПНИЦТВО: 

ВЩМІННІСТЬ ПОНЯТЬ 

Становлення правової системи Україин, правової ідеології, 

н ·r 'м и nрава та законодавства, юридичної практики, тобто всього 
І І )І~~ ЩО НалеЖИТЬ ДО праВОВОГО ПОЛЯ держаВИ, НеМОЖЛИВО беЗ На

~ 'vшюсті й запозичення у праві . Наступність у праві, як явище ба

' . нш ранне, має місце при використанні правових елементів мину

•нн о ( норм і принципів права, елементів правової системи, правової 

' ' рм івології та ін.) , у сфері правотворчості , особливо законотворчо

І 11 ('Іаконодавча техніка, кодифікація законодавства), сфері право

'· ' тосування (тлумачення права, форми функціонування процесу

· '''"вих інститутів тощо) . Процес становлення правової системи 

У r(раїни потребує вирішення важливих питань наступності у праві

що 'Іалишається і що відхиляється із старої правової системи, а що 

щ )уває нового змісту при збереженні старої форми (тобто яка міра 

1111 іриості старого в новому) і запозиченні- що спр11ймається пра

новою системою, яка формується, з сучасних правовІІХ систем світу 

( r бто яка міра вибірності із зовнішнього, міжнародиого середови

ща). 

Звичайно, формуючи систему законодавства і правову сис

rсму в цілому, Україна має спиратися на правовий досвід -власний 

rюпсредній й існуючий у сучасних державах. 

Отже, наступність у праві слід розглядати в nrnpoкoмy й ву

' '·1\Ому ·шаченні . У вузькому - це збереження й відтворення (норм, 

11 1 rнтутів, принципів, форми, змісту та ін.) у процесі розвнтку пра

''•' о;щієї країии, тобто наступність у праві по вертикалі . Hacтyп

rtt~ ••· у нраві в широкому розумінні, крім наступності (спадкоємнос

ІІ) 11 рамках однієї правової системи, включає в себе і запозичення -
t ІІрІІіінsІТТя і засвоєння правових цінностей, створених в інших од

ІІО'Іа 110 існуючих державах : а) з подібною правовою дійсністю (Ро-

ІН , І a·rax ·а н та ін. ) ; б) з різиим рівнем розвитку правових систем 
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(Н~~еччина, Голландія, Канада та ін.). Так, при підrотов~ проекту 

Цивільного кодексу України бралися до уваги нові цивільні кодекси 

Голландії і Квебека, а при розробці Конституції- досвід конститу

ціЩюї творчості держав країн СНД, Західної Європи й Америки. 

Наступність у прЩІі в широкому розумінні - це сприйняття (збере

ження, перенесення, використання, засвоєння) певною державою, й 

правовою системою елементів минулих або сучасних правових сис

тем, а також міжнародно-правових актів, спрямованих на утвер

дження реального панування права в суспільних відносинах. 

Наступність у праві слід відрізняти від правонаступництва . 

Під останнім у міжнародному nраві розуміють зміну (насамперед 

юридичні наслідки, ,що наступають в результаті зміни) однієї дер

жави іншою, в несінні відповідальності у мі)fшародних відносинах 

, певної території у здійсненн і (!гідно ·1 основними принципамн й 

нормами міжиародного nрава) існуючих до цього моменту прав та 

обов'язків [2, с. 122; 4, с. 1421. У двох Віденських багатосторонніх 

конвенціях - про правонастуnництво держав щодо договорів 

(1978 р.) й про правонаступництво держав щодо державної власнос

ті, державних архівів і державних боргів (1983 р . ) - правонаступни

цтво розуміється як наслідок правонаступництва держав і визначає

ться, що термін "правонаступництво держав" означає зміну держави 

іншою, відповідальність за міжнародні відносини будь-якої терито

рії. 

Правонаступництво пов' язується .зі змінами ситуації, що 

можливо у двох випадках: при nередачі однією державою іншій ча

стини своєї території і при виникненні нової держави . Нові держави 

виникають при: а) утворенні не.залежної держави на певній терито

рії; б) об'єднанні двох або кількох держав в одну; в) утворенні дер· 

жави на частині (частинах) території, що відокремилися від існую· 

чої держави; г) розділі держави й утворенні на їі місці двох абс 

кількох нових [3, с. 87]. 
Поняття "нова держава" і "нова незалежна держава" - Н( 

тотожні, перше шцрше другого. Нова незалежна держава означа~ 

державу-наступницю, територія якої до моменту правонаступництвІ 

була залежною: за її міжнародні відносини була відповідальна дер 

жава-попередник Правонаступництво держав повинно здійсmова · 
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1111 11 ІІІ І LІІІІІІЩІІU до ·ш гальновизнаних принципів і норм міжнародно~ 

111 ІtраІІ:t ( амови ·ншчення. рівноправ'я, невтручання, гармонізація 

••Р•ІІНІІЮІ о регулювання суспільних відносин та ін.). 

Міжвиродні договори, належним чином укладені й ратифі~ 

1 ІІІІіІІ ІІ , ста новлять невід ' ємну частину національного законодавства 

1 І;І~tо<.:овуються в порядку, передбаченому для норм останнього 

І Іі І І ІІІ ІІ України від 10 грудня 1991 р. "Про дію міжнародних догово~ 

р111 11:1 І't:риторії України") [1 ; 1992. - NQ 10. -Ст. 137]. Це не є на~ 
' 1 у 1111 і t: п. у nраві в суворому розумінні слова, бо це - право наступ~ 

ІІІЩІІНІ , Коли Україна стала незалежною державою, вона прийняла 

1 ІНІ'І. ІІ І\У Закон "Про правонаступництво України" , де в статтях б і 

І "' ' \ІІІt:рджено зобов'язання по міжнародних договорах, підписа~ 

"'" У"раїнською РСР, якщо вони не суперечать Конституції Украї
ІІІІіі і нтересам республіки [1 ; 1991. - NQ 46. - Ст. 617] . У подальшо~ 
му цей напрямок було деталізовано в Законі України "Про дію між~ 

народних договорів на території України", згідно з яким визначено 

нравонаступництво відповідно до загальноmодських цінностей. 22 
'рудня 1993 р. було прийнято Закон України "Про міжнародні дого~ 
11 >ри України", де в ст. 17 підкреслено, що укладені й належним чи
ІЮМ ратифіковані договори України становлять невід'ємну частину 

шціонального законодавства і .застосовуються у порядку, передба~ 

'ІІ.:ІЮму для норм національного законодавства [1 ; 1994. - NQ 10. -
( 

0

1 45]. 

У здійсненні правонаступництва, як і наступності у праві , 

нtвжди є дві сторони, проте зміст, форма й характер цих процесів 

(t ридичної діяльності) різні. При правонаступництві відбувається 

Іміна суб ' єкта держави-попередника державою-наступником. Здій

·шщться - вона на основі норм звичаєвого права або визн'ачається 
ІІІІІІІ 't:ресованими державами. При наступності у праві в широкому 

ІНІІУмі ІІ ні здійстоється збереження елемента (правової норми, 
. ~ 

ІІJІІІІщ tшу. шституту) в межах однієї правової системи черrз ступені 

11 ро·щ tпку або перенесення необхідного елемента з однієї' правової 
1 щ 1 ·ми в іншу , але обов 'я.зково так, щоб така імплантація не дезор

ІІІІJІ юнувала цю систему. 

б ' єктом правонаступництва є передусім територія, стосо

ІІІІІІ ІІІсоІ' нідбулися фактичні зміни, що спричинили відповідальність 

13 



держави-наступниці за міжиароДІfі відносини держави-попередии

ці . При наступності в праві об'єктом є правовий матеріал. Підrрун

тям правонаступництва · держави виступає поява нового суб ' єкта, 

який nриймає на себе права й обов'язки попереднього суб'єкта. При 

наступності управі територіальні зміни держави не обов ' язкові. Во

ни можуть лише стимулювати, іноді впливаючи на сnрямоваJІість 

наступності з минулого або запо.зичення із синхронно функціоную

чого сьогодення, а також на вибірковість того чи іншого елемента 

наступності у праві . Візьмемо за приклад перетворення суспільно

економічноГо устрою в Росії: на тернторії царської Росії в жовтні 

1917 р. виникла РРФСР, а у 1922 р. - СРСР; при цьому виникло не 

тільки застосування концепції правонаступництва, а й необхідність 

вибіркавої наступності у праві. 

Правонаступництво щійснюється щодо міжнародних дого

ворів, державної власності, державних архівів, державних боргів, 

державної території, кордонів держави, її членства в міжнародних 

організаціях і орган(Іх . Так, у зв ' язку з припиненням існування 

СРСР і на його території виню\Ли дсрж{!ви-правонастуnниці - СНД, 

яким було прийнято НИ1ку рішень щодо nравонаступництва: Угода 

про розnоділ усієї власності СРСР за кордоном; Угода про право

наступництво стосовно державних архівів колишнього СРСР; Рі

шення голів держав СНД від 20.03.1992 р. з питань nравонаступни

цтва та ін. 

· Наступність у праві будь-якої держави переважно є супут

ннцею різних форм юридичної діяльності. Завдяки їй оновлюється, 

змінюється, вдосконалюється nр{!вовий матеріал, правове регулю

вання суспільних відносин, реалізація і застосування права. Наступ

ність у праві - це певна універсально-закономірна соціальна діяль

ність, що активно проявляється в перехідний період, коли елементи 

nравової системи з ближнього минулого nереносяться в сучасне 

(скажімо, Україна зберігає старі форми Радянської України, напов

нюючи їх новим змістом) або елементи сучасних розвинених право

вих систем у нову систему, що формується. 

Отже, наголосимо Ще раз, що правонаступництво і наступ

ність у праві - рі.зні поняття . Хоча їх не слід ототожнювати, проте 

не варто й протиставляти. Правонастуnництво входить до складу 
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ІІІмуmІТора. чинника наступності у праві [5, с. 1412). Саме право

/І.н 1 У ІІІІІЩТВО і наступність у праві свідчать про тісний взає

ІІІ ІІІ ' и·юк і юаємодію національних правових систем Європи та еві

' у ІІІ\ 110 вертикалі, так і по горюонталі. 

Список літератури: 1. Відомості Верховної Ради України. 2. Курс 
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Национальная юридическая академия УкраиньІ 

имени Ярослава М.vдрого, г. Харьков 

І)ЕШЕНИЕ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РОССИИ І ИП СОЗЬІВОВ 
(1906-1907 гг.) 

Структуру и динамику развития Российского государства и 

о щества начала ХХ в. нель:зя понять без подробиого анализа на

І(Ионального вопроса. В Государственной Думе первого и второго 

СО1hІВов он возникал периодически и не бьш основньІм в nовестке 

юtя заседаний, хотя принциппально депутать1 и вЬІсказьmались про

І"" национального гнета. Дело в том, что основная задача, стоявтая 

tt •pcд укаринскими депутатами в первом российском парламенте

tJo "добьпь землю и волю" , позтому и в простейшую формулу рус

( 1 ІІІ освобождения не бьши вплетень1 национальнЬІе мотивЬІ. 

І Ім ' 11110 зтим обьясняются многие недочетьІ в организации украин
І 1 он • ·руппьІ в Думе и ее сравнительно елабая деятельность, несмот-

11'' 11:1 ro. что в ее состав входили как виднЬІе деятеJІи украинской 
ІІІІІt' ' І Jшrенции, таки сознательнЬІе патриотЬІ из народнь1х низав. На 

ІІttщ t.: I'I<C дня стояла прежде всегь задача внедрения идей нацио-
. "•' ' '' · ІІОІ о возрождения и автоно~ши в широкие народнЬІе; массЬІ. 
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Изучение наказов и приговорав в Государственную Думу 

первого созьша показало, что в среде украинского крестьянства на

циональная борьба, действительно, не бьша главной, решающей. И1 

245 наказов крестьян, присланнЬrх в Думу, требование автономни 
УкраиньІ абнаружена лишь в шести. Впрочем, следует учесть, что с 

мест приходила и другая корреспонденция. Так, в "Украинском 

вестнике" давалась информация о том, что Украинская парламент

ская группа, а также многие украинские деnутатЬІ получали из раз

личньrх мест УкраиньІ, и даже из Галицин от австрийских украин

цев, массу телеграмм, и почти во всех из них вьrражалось требова

ние автономни Украиньr. В :лом плане небезьrнтересно замечанне 

деnутата от г. Харькова - самого молодого профессора Харьковско

го государственного университета Н.А.Грсдескула о том, •rro на

циональнЬІй вопрос бьш сознательно отложен до разрешения других 

вопросов. "Зто бьшо сделано,- писал он,- не только без какого бь1 

то ни бьшо протеста со сторонЬІ представителей национальностей. 

но, наоборот, в полном с ними соrласии. Они сами признавали та

кой порядок рюрешсния нужд «русской землю> наиболее правиль

НЬІм, они сами соглашались ждать в зтом отношении, nока до них не 

дайдет очередь" [2 , с. 84}. Так или иначе, но с думской трибуньr по 

· национальному вопросу депутатьr вЬІступали реже, чем по аграрно· 

му, или вопросу о гражданеких правах и свободах. В Государствен

ной Думе первого созьrва таких вЬІступлений бьшо немногим боле< 

20 (при зтом половина ю них посвящена еврейским погромам), 1 

Государственной Думе второго созьrва -менее 10 (большей частьн 

в связи с аграрньrм вопросом). Но уже сама постановка националь 

ного вопроса с вьrсотьr всероссийского учреждения означала шаг ю 

пути национального освобождения. 

Особую роль в зтом деле СЬІграло обьединение украинскш 

деnутатов на национальной почве, которЬІе саздали Украинекун 

фракцию. Как известно, в Государственной Думе первого созьrва н' 

успели составить программу такой парламентской группьr, хотя н. 

заседаниях Украинского парламентского клуба и велись оживлен 

ньrе дебатьr по вопросам территориально-национальной автономНІ 

и аграрной реформьr в украинских областях. Одновременно с об'Ь 

явлением о создании с.амостоятельной Украинской фракции в ГОС) 
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1 1 Ір ІІІ~tшой Думе второго созьrва, бьrла опублнкована ее програм

•·• І / ~' ·нтчительное место бьшо отведена национальному вопросу. 

IIL щютсндуя на nолитическое отделенне от России и создание не

І І І Іщ;нмого государства, украинские депутатЬІ - членьr фракции -
І ІІ.ІL Ю І 'І ьrвались в ней за решительную и бесповоротную реорганиза

ІІІІЮ унравлеІШЯ в смьrсле национальной и территориальной авто

ІЮ~sии с предоставлением прав самоопределения и самоуправления. 

Большую роль в подготовке зтой программЬІ и сплочении 

11:1 ·с основе украинских депутатов сьпрал "Украинский вестник", 

ІоІІІ:І' ІУ которого редакция видела в том, чтобьr рассеять колебания и 

щ щ.нсдомленность 'российского гражданина о свободном самооп-

1'1 Jн.:нснии украинского народа. прояснить украинский националь

ІІІ.ІІ t вопрос с исторической, бьповой, социальной и зкономической 

І І ОрОНЬІ, укаЗаТЬ МеСТО И ЗНаЧеНИе УкраИНЬІ СредИ друГИХ ОбЛаСТеЙ 
Іннюй демократической РоссИи, способствовать справеДливому раз

І'І' ІІІ Снию национального и областного вопроса вообще. При зтом 

11 о6ая надежда возлагаласЬ на украинских депутатов в Думе: "Ук
р. ІtІІщьr твердо верят, чТо представители народа украинского в Го

' , 1 \:ірственной Думе сумеют определенно поставить широкие тре
ІІІ ІІІания демократическИх реформ , которьrх Украина Ждет также не
' їШеливо, как и все другие народности истосковавшейся России" 

11. 11>06. -.N2 1.- С. 47]. 
СЬІграли в зтом свою роль и украинские национальньrе пар-

1 ІІ ІІІ, а также конкретнЬІе политические и обществ'еннЬІе деятели, в 
1 • Іа t.їности М.С. Грушевский. В своей, по сути, программной статье, 

·о нубликованной, как одна из центральнЬІх уже в Первом номере 
1 "У t<раинского вестника" он вьrдвинул два главньrх принципа реше

І ІІОІ шщионального вопроса: "Один из первьrх основньrх законов но

, ІІІІІ о 110рядка должен установить как обшую норму самоуправление 
· ІІ.щнональньrх территорий везде, где известная национальность яв-
1 І'ІL 1 JІ нрсобладающей на некоторай сплошной территории, опреде-

і 1'11 МО/і Н(І ЦИОНаJІЬНЬІМИ границамп ДОСТаТОЧНОЙ ДЛЯ Организации на 

' 111 11 оlнtастного самоуправления . · Другой такой основной закон дол-

І ' ' 11 онрсделить права национа.тtьньrх злементов, соСтавляющих 

·· 1 ІІІ,ІІІ І ІІІСтво населения или заселяюших территории со смешанньrм 

' • І . н t' І К'ІІІІСм . не поддающиеся ра.змежеванию"...[4;. ..lЗО . . - .N5Ь.J.,.~.-

Y.\JJ ;! ·. •Иі>,Е і{ 
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С. 14]. 
Понимая важность нацнонального вопроса и предвидя еге 

возможное обостренне в бу дущем, представители практически все1 

партий и rрупп, представленньІх в Государственной Думе первьп 

двух созьmов, так или иначе отразили его в свои проrраммах. ПР'' 

зтом даже такая весьма умеренная партИя, как партия мирного об 
новлення, бьша вьшуждена в своей программе впнсать пункт о не· 

обходимости предоставления автономного управления отдельньzл 

областям, впрочем, сразу же еделав оговор Ісу, что законодательнь11 

полномочия в зтом случае могут бьпь исключительно местного зна 

чення, не затрагиваюІЦНе единства Империи и круга действий обще 

го государственного управления. Еще более активнЬІ в постановк1 

нацнонального вопроса бьши фракции и груnпьІ, образовавшиеся н 

национальной почве. Их пример во многом влиял и на позицию YJ< 
раинских деnутатов. Совершенно особое положение запяла в ДуМІ 

креnко СПJ!ОЧенная и хорошо обьединенная национальнь1ми и клас 

совьІми интересами группа польских деnутатов, польского кош 

nольских автономистов. Ее политические цели бьши поставленЬІ 

Думе отчетливо и категорически еще на заседании ЗО апреля, когд 

27 ее членов внесли ряд неотложнЬІх предложений. Может бьпь 1:1 

так категорично и не так сnлоченно, но свое слово в зтом плане ск~ 

зали и украинские деnутатьІ. В Думе первого созьша зт 

Н. С. Онацкий, В.М. Шемет, П.И. Чижевский, во второй 

Е.А. Сайко и Е.К. Чигирик. На всю страну они заявили о том, чт 

"Украйна не только часть государства, но и нация, и в горазд 

большей стеnени нация, чем часть государства" (l , т.l, с. 995]. Т< 

гда же прозвучала идея автономни УкраиньІ. Впрочем, следует з; 

метить, что зти взглядьІ вЬІска:зьmались в контексте обсужден~ 

других вопросов, прежде всего аграрного. 

О связи аграрного и национального вопросов ярко сказалея 

своем вЬІступлении украинский депутат В.М. Шемет: "Разрешение а 

рарного вопроса не только дает возможность, но и налагает обяз.:'ІJ 

· ность на всех убежденньrх сторонникав свободьІ национального самІ 
определения реали:зовать зтот великий nринцип в содержании аграрнІ 

го закона". Украинская фракция вЬІступила с идеей создания "краево1 

земельного фонда", а депутат ДумЬІ второго созьmа Е.А. Сайко уже НІ 
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ІІ.І І І ! ІJІ ~го "национальньІЙ .земельньІЙ фонд" [1; 1906. - Т. 2. - С. 995]. 

J 1 ~ 1 • нно о :ной идее на данном :папе воплотилось требование пшрокой 

ІІІІ\1\Юмии УкраиньІ, поскольку в зтом случае, как сказал депутат 

ІІ І І 1 ІижевсКІІЙ (Полтавская губ.), аграрньІЙ вопрос должен бьпь раз

ІІІ 111 ' ІІ отдельньІМИ автономньІМи едииицамн "в том автономном строе 

ІІ.ІІ ІІсrо государства, кmорьrй представляется ДJІЯ меня идеалом" [Там 

,, • с. 957]. НациональнЬІй мотив звучали при обсуждении возмож

ІНІ 111 переселення нуждающихся в земле крестьян в Сибирь и 

< р ·;шюю Азию (в основном в Думе второго созьrnа). Важно отме

ІІІІ І .. что помимо указания на права украинского народа (так, харь
І • ІІІІ кий депутат Ф.К. Басютин заявил: "Нам, товарищи, предлагают 

111 р•селение в Сибирь. Я- украинец. Наши дедь1 и прадедь1 грудью 

11 1 r ·nивали Украйну и что же они 'За зто получили?" [1; 1907. - Т. l . 
І ' 10. 1318]), депутатьІ от украинских губерний обращали внимание и 

11 1 права тех народов, на чьи земли предлагалось переселение (на-

нример, полтавский депутат Е.А. Сайко, представитель Таврической 

1 v!Ісрнии Р.М. Медиев). НекоторЬІе украинские депутатЬІ предлага

'"' не считаться с зтими правами. Так, духом шовинизма бьшо про

шrкнуто вЬІступление херсонекого депутата С.И. Келеnовского, ко

І ЩІ ЬІЙ требовал беспокоиться о земельной нужде русского народа, а 

ІІ' какого-нибудь другого. Киевский депутат И.А. Михайлюк вЬІска

І І<І ІІМ опасение, что в случае реализации предложений левьrх по 

рІІ 'Ірсшению аграрного вопроса землю получат евреи и немць1, а 

• І атсринославский депутат И.И. Льхсенко в аграрной комиссии Ду

м r.r первого созЬІва требовалитьять земли у греков Екатеринослав-

ой губернии. 

Но все же не зти настроения определяли позІЩИЮ украинских 

' (t'ІІутатов, что и проявилось при обсуждении законопрое~сrа о равно

нраоии в Думе первого созьІВа, в комиссии о свободе совести в Думе 

111!f)Of0 СОЗЬІВа. ХарактерНЬІМ В ЗТОМ <JІНОШеНИИ бЬІЛО ВЬІС'І)'ПЛеНИе 

Ірr.ковскоrо депутата М.М. Ковалевскоrо, кmорьrй сказал так: " ... МЬІ 
І ' 1'\)аждане ОДНОЙ родинЬІ И ДОЛЖНЬІ СТОЯТЬ друг 3а друга" (l ; 1906. 

І . - С. 657]. Практическими же шагами на пути к достижению на

~ ІІІш tальноrо равноправия стал вьmод комиссии о rражданском равен-

ІІІ· Д.умьr первого созьша о том, что в правовом государстве принципа 

іІ•ЩІІональноrо неравенства бьrrь не может и позтому все националь-
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НЬІС ограничения должньІ бьпь отмененЬІ, и предложение комиссии о 

свободе совести Думм второго созьmа отменигь все содержащиеся в 

действующем законодательсrве ограничеJ:ІИЯ, установленнЬІе по рели

гиозному и национальному признака"\1:. 

Есеправное положение народов Российской империи ста

ло обьектом внимания прежде всего в Государсrвенной Думе пер

вого созьmа, где на протяжении нескольких заседаний с повестЮІ 

дня не схоДІUІ вопрос о Белосrокском поrроме . ИзвеLІно, что пра

ВЬІС nолитWІеские силь1 рассчитьшали использовать еврейский по

гром для отвлечения широких слоев населення от острьrх социаль.

ньrх проблеми в зтом отношении им кос-что удавалось. Однако на

деждьr правьrх подобнЬІм образом использовать депутатов, и прежде 

всего депутатов-крестьян, полностью провалились. Как вспоминал 

черниговекий депутат профессор Т.В. Локоть: "Надо бьІЛО видсть то 

напряжеиное и сосредоточенное вниман.не , с каким "беспартийнЬІе " 

крестьянские депутать1 слуmали горячие речи депутатов в защиту 

попраннЬІх прав еврейского народа и в вьшснсиие роли зтоrо угне· 

тения отдельньrх народносrей в деле угнетения всей страньr, в гос· 

подсrве и торжествс общей рсакции. Надо бьшо видсть то впечатле· 

ние, какое · производили на крестьянских депутатов развертьrвав· 

umecя картинЬІ бесправия и страданий народностей, гонимь1х не 1 

защиту и для блага трудовой массьІ коренного населения, а исклю 

чительно в угоду разну.зданньІм интересам ничем не сдерживаемо} 

реакцин, ничем не контролируемой самовластной бюрократии" [3 
с. 232J. Именно все депутатЬІ от украинских губерний (И.К. Забо 
лотнь1й, С.М. РьІЖКов, И.В . Способньrй, МЛ. Федченко, Е.Н. Щен 

кин, М.И. Шефтель, Ф.Р. Штейнгель, И.Л. Шраг, за иск.пючение~ 

И. В. Способного, которь1й считал, что основная причина еложив 

шейся ситуации - иравьr жителей, а также деятельносrь части ев 

рейского населения, раздражавшей народ) указали на национальн01 

угнетение и бесправие, обвивили правящие круги в разжигании на 

циональной розни. Особенно активен бьщ профессор Одесскол 

университета Е.Н. Щепкнн, которЬІЙ стал одним из трех членов ко 

мнссни по расследованию Белостокских собьnий, направленнеі 

Думой на место происшествия. Как и другие депутатьІ от украюt 

ских губерний, он предлагал смотреть шире: " ... Если МЬІ не може1 
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ІІІоІІІ С ІІить некоторьІХ частностей, то зто не значит, что мь1 не могли 

m м •.• слить всего исторического собьпия" [1; 1906. - Т. 2. - С. 1623]. 
І' ІНІ<ИХ же пазиций вмступал и И.Л. Шраг, которь1й не только об

рvшился на "клику обрусителей", но и указал пути вЬІхода: 

" Только тогда, когда старьІЙ режим будет заменен новь1м, в осно

ну І<оторого буДут положень1 свобода, децентрализация и автономия 

народов и областей, только тогда мь1 будем обеспечень1 и избавимся 

111 явлений, при которЬІх присутствуем теперь" [Там же, 

І IR42,1843 J. 
В ходе сессионньІх заседаний ДумЬІ, а также во время рабо

, ,., комиссий депутатЬІ от украинских губерний поднимали вопрос и 
11 положении других народов , населявших Украину. В Государст

rtt нной Думе первого созьІВа - зто М.М. Ковалевский, депутат от 

· арьковской губернии, котормй, получив телеграмму от ингушско

І ІІ населения, жаловавшегося на нападение казаков, при поддержке 

'Фуrих депутатов внес заявление о запросе. В Думе второго созьІ

ІІІІ- зто депутат от Таврической губернии Р.М. Медиев, которЬІЙ в 

t ІІОеМ ВЬІСТУПЛСНИИ обрИСОВал бедСТВСННОе ПОЛОЖение КрЬІМСКО

ІІІТарСКОГО населения, зачитав строки наказа от татцр, где бьшо под

•щркнуто бедственное положение не только зтого, но и других бес

ІІравньІх народов России. В Думу приходили письма и от немцев

' ОJюннстов, населявших Украину. В частности, в материалах ко
м ІІссии о гражданеком равенстве ДумЬІ первого созьша хранится 

ІІІtсьмо от немцев-колониетов ВольІНской губернии, где излагается 

11росьба уравнять их в правах с другими гражданамп Российской 

нмперии и отменить пре){Ще всего ограничения в землевладении и 

нрсподавании родного юь1ка в школах. 

Требование национальной школь1 постепенно охватьшало и 

v~<раинских депутатов. Зтому во мвогом способствовала деятель

ІІЩ;ть Украинского политического клуба и публикации в "Украине

' ом вестнике" , "Новой громаде", а также непосредственнЬІе собьпия 
. ' 

н V І<раине. Вопрос о национальной школе несколько раз подним1:\Л-

І •1 депутатами от украинских губерний во Государстве~ой думе 
111 о ро го созьша (Е.А. Сайко, В.П. Хвост). Депутать1 кР~иковали 
ІІ/)ІІВнтельственньІй законопроект о всеобщем обязательном образо

ІІ:ІІ ІІ1 И именно с позиции национальной ІІІКОЛЬІ. ВЬІстуnая от имени 
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Украинекок фращии, наиболее четко и последовательно нацио

нальнЬІе потребности в деле народного образоваНІІЯ ВЬІразил депу

тат Е.А. Сайко, которьrй отстаивал необходимость: а) учредить бес

платнЬІе народньrе национальнЬІе украинские mкольr на территории 

Украиньr, где преподавание доюкно бьшо бьrть на родном язьrке, 

программа вьrработана заново, nричем, русский язьrк должен бьш 

составлять особьrй предмет изучения; б) принять все мерЬ! к состав

л'ению учебников, как по язьrку, так и по содержанию вnолне соот

ветствующих такой школе; в) немедленно открьuь временнЬІе кур

сьr для учителей и учительииц по украинскому язЬІку, истории Ук

раиньІ и литературе; · в) ввести учебнЬІе заведення на территории 

Украиньr, где подготовляются учителя, в учительские семинарии и 

институтм курсьr вьrшеупомянутьrх предметов; г) открмть в Киев

ском, Харьковском и Одессr<ам уЮІверситетах особую кафедру по 

тем же предметам, а также кафедру украинской зтнографии; д) в 

осуществление зтих принципов детально разработать программу и 

проведение ее в жизн.ь на местах возложить на местньrе автономньrе 

органЬІсамоуправления. 

Национальньrй момент бьщ вплетен в вопрос о бюджете, но 

из уст украинских депутатов он прозвучал лишь однаждьr - в вьІ

стуnлении того же депутата Е.А Сайко. К сожалеюnо, иациональ

ньrй вопрос, как и другие, не получил разрешения в Государствен

ной Думе; бьtІІИ намеченьr лишь вехи, указьrвающне путь, по кото-

. рому следовало идrи к зтому. Но анализ позиции депутатов от ук
раинских rуберний первьrх двух Дум при обсуждении национально

го вопроса показьшает, что, хотя национальньrй вопрос и не стал 

ценrральньrм в их деятельности. тем не менее иеизменно еопроваж

даЛ и аrрарньІЙ вопрос, и вопрос о гражданеких правах. Несмотря на 

то, что среди украинских депутатов бьши и некоторЬІе шовинисти

чеtки настроениьrе, не они определяли лицо украинской депутат

екой групnьr, а те, кrо требовал широких национальньrх прав и ав

тономии. Именно зти требования способствовали сплочению укра

инских депутатов и созданию самостоятельной Украинской фрак

ции. Однако следует отметить, что депутатьr от украинских губер

ний боролись за права не только украцнского народа, но и других 

народов, населявших Россяйскую империю, что ярко проявилось 
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11ри обсуждении причин Белостокскоrо погрома. 

Таким образом, говоря о деятельности депутатов от укра

tщских губерний в Государственной Думе первьrх двух созьІвов по 

национальному вопросу , можно констатировать · следующее : а) в 

целом украинские депутатЬІ при всем многообразим их взглядов вьІ

<:тупнли как оппозиционная правительству сила; б) в своем боль

шинстве они действовали вместе с теми, кто придерживался нена

~,; ильственньrх епособов решения острьrх социальньrх вопросов; 

11) они сумели подняться до уровня осознання единьrх национа.JІьньrх 

'Іадач и, сплотившись в рядах Украинской фракции, вьrработа.JІИ и 

кьrдвинули ряд национальнЬІх требований; г) хотя их деятельность 

не привела к разрешению многих на:Іревших проблем, однііко сама 

разработка и обсуждение соответствующих законопроектов · способ

t."І'ВОВа.JІИ развитию политического и национального сознания широ

ких слоев населения, в том числе и в Украине. 
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НаціонШІьна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ІІРАВО ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ ПЕРІОДУ "ПЕРШОЇ" УНР: 
ДЕЯКІ ЗДОБУТКИ І ПРОРАХУНКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇРАДИ 

Лютнева революція, призвівцrи до падіння монархії й утво-

1' ' tІНя Тимчасового уряду, викликацqш до життя сплеск національ

tю\' самосвідомості й національно-п~тріотич)fих рухів народів коли

шньої Російської імперії, наслідком '!9~Р : .!3 ,Украіні стало утворення 

І ~~ · trтральної Ради як керівного орr:ану , українства, разом з тим не 

tщн-ла переломити тенденцій послаблення державної влади і поси-
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лення загального безладця, викликаних світовою вшною та н на

слідками. Д. Дорошенко, оцінюючи ситуацію в украінському селі 

навесні - влітку 1917 р., писав: "З упадком усякого стримуючого ав

торитету й усякої влади, українське село почало швидко котитися в 

площину анархії. Випливали найгірші елементи села, $Ші найбіЛІ.ше 

галасували, хапалися за крайні гасла і тероризували більш ст:І 'І~·І І І і 

спокійні круги населення. Неустанна агітація ссерівських а• ·с нті в , 

ваблючи поділом панеької землі, розпалювала соціальну ненависть і 

будила найгірші інстинкти. Уже в кінці літа всякі заклики до поряд

ку, до спокою, до вичікування, що посrановлять установчі збори, 

заклики, які ішли з центру, втратили всяку силу. То тут, то там ви

никали розрухи: пограбування панського майна й худоби, самовіль 

ні захоплення землі, порубка лісу, підпали й грабування виноку

рень. Коли до осені ці окремі ро·1рухи не переходили ще в загальний 

погром, то тільки завдяки інерції українського села, завдяки літній 

праці коло господарства. Але на осінь можна було сподіватися вся

ких і загальних розрухів, як воно на ділі й сталося" [5, с. 75]. 
Звертаючисл до уроків української революції, Д. Дорошен

ко вважав, що однією з головних причин майбутніх прорахунків, 

втрат і невдач Центральної Ради в політичній і соціально

економічній сферах, їі основною помилкою було те, що лідери 

української національної революції, на словах виступаючи за досяг

нення соціального консенсусу й 3алучения до участі у процесах, що 

відбувалися, представників усіх соціальних верств і прошарків 

у:к')Jаїнського суспільства, на практиці відвернулися від крупних 

власників - категорії людей, які сповідували консервативні настрої і 

які, 3а визначенням історика, були найнадійнішим елементом, спи

раючись на якого тільки й можна було виробити і перетворити в 

житгя серйозну політичну лінію . Як він писав, " ... усі статочні, кон
сервативні, творчі елементи суспільства були залишені поза бортом 

і тим самим загнані в опозиційне становище" (5, с. 78). Нічого пут

нього з цього, як показав подальший розвиток подій, не вийшло, та , 

мабуть, і не могло вийти, хоча, з іншого боку, не можна не погоди

тися і з І. Драчем, який писав, що " .. . в оцінці тих недавніх часів, ко
ли українську історію творили наші батьки і діди, я всіляко намага

юся, щонайперше для себе, уникати слів "помилки" , "прорахунки" , 
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нсuрав~ьні рішення" і тому подібних, хоча, здавалося б, 

11 'єктивних підстав для таких присудів можна знайти багато. Наші 

!І() ПередНИКИ ЩОДНЯ муСИЛИ даВаТИ .•. ВЇДПО.ІііДі на НОВі ВИКЛИКИ, 

JЮ'щ'язувати нові завдання без готових {jЬtіеПтів. І той, хто сьогодні 
хотів би кинути камінь у невдатні наслідКи діяЧів минулого, хай до

ІІСде, що кожен з нас сьогодні розумніший, ч:инить правильно, вміє 
ІІС тільки знайти найоптимальніше рішення суспільних проблем, а й 

·щатний його втілити в життя. Тому ... видасrься більш пJrідним пи
дьніше анаJrізувати обставини тодішньої боротьби за українську 

державність хоча б тому, що нинішня історич:на ситуація містить 

цілу низку старих глибинних українських проблем, зокрема закорі

нених і в той час, не розв 'язаних і досі" [6]. 
Однією з таких корінних проблем була (й залишається в 

Україні нинішній) проблема ви'шачення і правового врегулювання 

rtідносин власності. Як наголошували ОЛ. Копиленко і МЛ. Копи

ленко, найдошкульніше на проблемах і праві власності в nеріод 

" першої" УНР відбилися політичні й ідеологічні · пРіоритетИ~; коли 

nce визначалося ставлення лідерів ДентралЬної РадИ до цих nроб
лем . М.С. Грушевський уживав терміни "належати" й 

"користуватися", будучи рішучим противникоМ' · поняття "святість 

nрав власності". Особливе заперечення виклИкала в нього ідея при

кnтної власності на землю, виступаючи проти якої, він навіть висло

•шював надію, що настане час, коли " ... власність на землЮ, торгу
ІІf\ННЯ землею" вважатимуться явищем таким же ненормальнИ~, як і 
'власність на людину-раба" . Виходячи з таі&х принципів, і Цент

ральна Рада у своїх документах застосовувала ті ж самі терміни -
' nраво nорядкування", "право користування" тощо [10, с. 72, 73]. 

В українській революції (як і в російській) найболючішім 

1\Ііступали питання про землю й земельну власність, тому першоче

рговими завданнями Центральної Ради були підготовка й проведен

ІІЯ аграрної реформи в Україні . Відразу після Лютневої революції 

'' с з березня l917p.- в Україні набули значного розмаху самочин

ІІІ '\ахоплення пансЬких земель і маєтків. Відсутність законів чи ін

ІІІІІХ нормативнИх актів з цього Приводу тягли за собою криваві бій

І 11 між селянами, безладдя, пияцтво, пограбування і спалення вели

ІІІХ маєтків ( 16; с : 185]. НамагаЮчись урегулювати аграрне питання, 
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Тимчасовий уряд ще 21 квітня 1917 р. видав nоложення про органі

зацію земельних комітетів, які мали статус державних організацій і 

на які nід контролем міністерства землеробства nокладалася підго

товка земельної реформи; в центрі уrворювався Головний земель

ний комітет, на міqцях- губернські і nовітові, пізніше волосні. До 

30 червня 1917 р . в Україні за цим положенням було створено 78 
повітоних земельних комітетів, а до середини липня їх кількість 

зросла до 94; число волосних земельних комітетів при цьому на
ближалося до 600 [7, с. 79, 80] . 

Спроби безпосереднього практичного вирішення проблеми 

земельної власності в період "першої" УНР знайшли своє втілення і 

в низці документів як самої Центральної Ради, так і ії виконавчого 

органу- Генерального Секретаріату. Згідно ~~розробленими проек

тами передбачалося, що землі кюенні, удільні, монастирські й вели

кі поміщицькі маєгки повинні буrи забрані, а землі землевласників 

треба було викупити коштом укр<:tїнського державl!ого скарбу (ска

рбниці) і роздап-1 в користування тим, хто на них працюватиме [1 5. 
с. 600, 601] . Однак на місцях не чекали, поки ці законопроекти бу

дуть прийняті , а тим паче почнеться їх реалізація. За свідченням 

В. Винниченка, " .. . сільський пролетаріат в обіцянки і закони про зе

млю не вірив, більше вірячи реальним фактам", а, з іншого боку . 

ідея "соціалізації землі" викликала обурення заможного селянства. 

" ... яке лаяло Центральну Раду й агітувало на всі боки nроти неї'' 

[1, с. 309-311]. Уже 1 травня 1917 р. селянський з ' їзд Васильківсько

го повіту Київської губернії прийняв резолюцію про розnоділ помі

щицької землі, яка відразу почала провадитися в життя. Уже через 

кілька днів після цього з'їздУ в селі Лосятипе селянами самочинно 

було захоплено llO десятин зораної землі графів Браницьких. Ана

логічні факти мали місце практично в усіх інших регіонах України: 

наприклад, в селі Антонове-Кодинцеве Одеського повіту Одеської 

губернії селянами було захоплено в поміщиків понад 200 десятин 
землі; у селі Слов'янка Павлоградеького повіту Катеринославської 

губернії малоземельні селяни силою відібрали 600 десятин землі у 
"відрубників" xyropa ЛоЗоватівського; до подібних дій вдавались і 

І(еляни Полтавської, Харківської, Херсонської та інших губерній 

[7, с. 81, 82]. У селі Стави Київського nовіту селянські збори поста-
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новили зайняти під озимі 1250 десятин землі двох місцевих помі
щиків з наступною виплатою їм орендної плати по 10 руб. з деся
ІІІНи після збирання врожаю; у Зеньківському повіті Полтавської 

rубсрнії селяни захопили маєток поміщика Дуб'яги, пограбувавши 

horo при цьому [7, с . 137]. За підрахунками В.І. Кострикіна, тільки 
щютягом липня- серпня 1917 р. в Україні мали місце 817 випадків 

·амочинного захоплення й відібрання селянами земель у їх власни

к Іu [11, с. 48]. У серпні 1917 р. Харківська губернська земельна 

у 11рава відмічала, що все ширшого розмаху набувають випадки 

нримусового відчуження земель у тих власників, які мали по 

10- 50 десятин [23, Ф. 1326, оп. 1, спр. 24, арк. 48]. Д Дорошенко 
r·сж зазначав, що в боротьбі за підтримку своєї політичної лінії та 

~,;оціально-економічних програм " .. . конкуренція з боку російських 

ІІівих партій в їх демагогічній пропаганді, особливо з боку больше

ІІиків, ця пропаганда зросла стихійно, коли восени насунула на село 

маса збольчевичених солдатів і почала ширити й проводити в життя 

)ольшевицьке гасло: "грабуй награбоване!" примушувала й україн

ських есерів усе більше "схилятися наліво" , себто манити селянство 

ІІСС більш радикальними перспективами захоплення й поділу панеь

кої землі. І ніхто не застановлявся над питанням, що з того всього 

t1уде, чи стане на всіх землі , коли забрати у панів, чи можна Гі спра

ІІСдливо між усіх розділити, і як це відіб'ється на інтересах народ

нього господарства?" [5 , с. 75. 76). 

Звичайно, і уряд УНР, і лідери української ревотоції не мо

І ли не реагувати на це . Один з керівників Центральної Ради Є. Map
roc, висловтоючи Гі позицію у відповідь на вимоги селян негайно 
наділити їх землею за рахунок поділу великих поміщицьких маєт

І\іВ , застерігав від самочинного захоплення й поділу земель і майна, 

ІЮnереджаючи: "Хто буде грабувати, той підлягає тяжкій карі і 

t нлатить штраф, у 5 разів більший від награбованого" [9, с. 139]. І 

1 і л ьки _ 7 листопада 1917 р. Третім Універсалом Центральної Ради 
щюrолошується скасуваннЯ приватної власності на поміщицькі, 

VІ Іільні , монастирські , кабінетні, церковні та інші землі нетрудових 

1 ослодарств і заявляється про передачу їх "земельним комітетам, 

ІІІ Іраним народом", причому вся земля мала бути передана трудово

му народу без викупу і до початку весняних польових робіт [ 15, 
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с. 601]. 
Через тиждень nісля оприлюднення Універсалу Генераль

ний Секретаріат розповсюдив офіційне роз'яснення до нього, яким 

nідкреслив, що скасування nрав власності на землю й перехід їх до 

трудящого народу слід розуміти '' ... у тому смислі, що право власно

сті на ці землі переходить до народу Української Республіки, отже, 

від дня опублікування Універсалу колишнім власникам забороняє

ться землю продавати, купляти, закладати, дарувати чи передавати 

будь-кому у власність іншим способом, оскільки ці землі визнають

ся Українською Центральною Радою такими, що належать не окре

мим особам чи інституціям, а всьому трудящому народу, причому 

скасування власності , як і весь земельний лад на Україні, мають під

твердити й остаточно встановити Українські Установчі збори" [8, 
с. 68). 

На додаток до роз 'яснення Генерального Секретаріату Сек

ретарство у земельних справах видало свою окрему інструкцію зе

мельним комітетам, у якій пояснювалося, які саме землі мають бути 

віднесеними до категорії нетрудових. В інструкції зазначалося, що 

" ... земельних власників, які мають землю в межах трудового госпо

дарства, приміром, меньш, ніж 50 десятин, Універсал не торкається ; 

така трудова власність Універсалом не касується і зостається по да

вньому"· [21, с. 344]. 
Уряд УНР не виявив послідовності й рішучості в реалізації 

· наміченої Третім Універсалом програми: Центральна Рада поступо

во відмовилася від негайного вирішення аграрного питання, і вже 10 
листопада 1917 р. на нараді представників помішицьких організа

цій, київських цукрозаводчиків і банкірів. В. Винниченко заспокою

вав крупних землевласників і промисловців, заявляючи, що питання 

про землю буде вирішено лише на Українських Установчих Зборах. 

А через декілька днів Генеральний Секретаріат ,QРУблікував і вже 

згадуване роз'яснення Третього Універсалу з аграрного питання, 

яким заборонялося "свавільне захоплення земель та іншої вЛаснос
ті" і передбачалося покарання тих, хто порушуватиме встановлений 

порядок [14, с . 202]. 
Визнаючи соціальне-економічні й політичні наслідки про

голошення Центральною Радою Третього Універсалу, Н. Д. Полон-
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tt.ка-Василенко, вказувала, що " ... 3-ій Універсал вимикав протести. 
І )(;обливо гостро протестували проти земельного закону депутати

І" ляни. Норму в 40 десятин землі на кожне господарство - ЯІ< про

ІtJJlошував З-ій Універсал, ці депутати знаходили зависокою і заяв

ннли, що селяни не будуть підтримувати Центральну Раду, якщо во

ІІfІ введе таку норму. Тому Центральна Рада відкладена рішення 

І(ЬОГо питання до скликання У становчих Зборів . У той же час боль

ІІІСвики проголосили декрет про скасування земеJІJ>ної власності -
ІС ' І обмеження. Поширення цього декрету в Україні сприяло пере

\Одові селян на бік большевиків" ( 18, с. 473]. 
Пізніше, намагаючись пристосувати аграрну політику вод

но•tас до вимог якомога ширших верств селянства, Центральна Рада 

наклала в основу земельного законопроекту, ухваленого наприкінці 

~.: ічня 1918 р., принцип "соціалізаціГ' землі. Цим законом, зокрема, 
n1.:тановлювалося, що ''землі відводяться земельними комітетами в 

приватно-трудове користування сільським громадам та добровільно 

~.:кладеним товариствам". Незважаючи на те, що новий закон дозво

JІJІВ "перехід права користування в спадщину", проблема земельної 

JІасності так і залишалася неврегульованою, що врешті-решт і при

Івело до фатальних наслідків [15, с . 601]. 
Очевидець і безпосередній учасник тих подій В. Винничен-

110, аналізуючи причини невдач аграрного законодавства періоду 

rtсршої" УНР, констатував: ''Можна би сказати, що Центральна Ра

UІ 'ІЗ.Коном про соціалізацію землі хотіла скасувати право власности 

на 1смлю, отже тим внести нові соціальні відпосини на селі. Це та

ІІЖ по суті невірно. Насамперед, ця "соціалізація" не була й не мог

rа бути справжньою соціалізацією при загальній каnіталістичній си-

rсмі господарства в державі. Наївко було думати, що капітал допу

І 11ть таку ненормальність у такій важній· галузі свого панування й 

щ ·1ітре закони . По друге, в тому законі ніякої соціалізації не було, 

ІІJІИ розуміти під соціалізацією не тільки сістему володіння, але й 

ІІІему госnодарчих форм. Закон Ц. Ради тільки визначав характер, 

tІрми й способи володіння та розпорядження земльою. Що ж до 

tрактеру господарювання, се-б-то до того, що й є по суті соціаліза

Іt ю. се-б-то що до соціалістичних форм хазяйства (продукції й пo

&l•tv). то про це в законі тому не було мови. І, нарешті, останньою 
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nоправкою Центральної Ради про право власности на ЗО десятин і 

ця навіть ідея закону порушувалась. Отже вся аграрна політика 

Центральної Ради визначала тільки те, що Ц. Рада виразно обстою

вала інтереси дрібного власника селянина , дрібної сільської буржуа

зіГ' [2, с. 25, 26]. 
25 листопада 1917 р. Центральна Рада, намагаючись упо

рядкувати процеси законотворчості, ухвалила закон про порядок 

видання нових законів, який ви.значав, що "до сформування Федера

тивної Російської республіки і утворення її конституції викmочне і 

неподільне право видавати закони для Української Народної Респу

бліки належить Це~альній Раді", а "право видавати розпоряджен

ня в обсягу урядування, на основі законів належить Генеральним 

Секретарям Української Народної Республіки". Поряд із цим даним 

законом не припинялася дія всіх законів і постанов Російської імпе

рії і Тимчасового уряду, які ма..тш чинність на території УНР до 

27 жовтня і не були скасовані універсалами чи спеціальними зако

нами й постановами Центральної Ради та Генерального Секретаріа

ту {10, с. 67, 68]. Розпорядження Тимчасового уряду зберігали силу 
до їх зміни або скасування Української Центральною Радою чи Ге

неральним Секретаріатом. Недоторканними залишалися всі колишні 

урядові установи й усі посадові особи, призначені Тимчасовим уря

дом, - аж до майбутніх змін у 3аконодавстві УНР. Разом із цим до 

грудня 1917 р. Центральна Рада вюнава.ла не лише законодавчі акти 
Тимчасового уряду , а й деякі документи більшовиків: так, постано

ву РНК РРФСР від 27 жовтня t 917 р. про проведення виборів до 
Всеросійських Установчих зборів, підписану В . Леніним, 12 листо
пада надрукувати майже всі газети УНР, і вона виконувалася [16, 
с. 13$>]. Усе це нормотворче ,розмаїття не найкращим чином вплива

ло на · становления української правової системи загалом і законо

давства про власність - зокрема. 

Четвертий Універсал ви:шачав, що " ... земельна комісія .. . 
вже виробила закон про передачу землі трудовому народові без ви

купу, прийнявши за основу скасування власності і соціалізацію зем

лі". Усі. ліси, води й надра конфісковувались у попередніх власників 

і nереходили у власність держави. Проголошувалася націоналізація 

"наііважливіших галузей торгівлі", весь дохід від якої "піде на ко-
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ристь народові"; встановтовалися державна монополія зовнішньої 

торгівлі і контроль держави над усіма банками. Для конкретної реа

лізації цих положень уряд повинен був подати проекти відповідних 

законів, а також видати розпорядження про "монополію держави на 

виробництво заліза, шкур, тюпону та інших товарів і продуктів, з 

яких найбільше бралося прибутків з робочих класів на користь не

трудящих класів" [13, с. 162, 163). 
Досить супєвий вплив на розвиток відносин власності та їх 

правового врегулювання справляла грошова система України. 

9 грудня 1917 р. Центральна Рада проголосила, що всі державні по
датки і прибутки, які збираються на території УНР, віднині визна

чаються державним скарбом. У цей же день було засновано Головну 

скарбницю УНР (й обов'язки тимчасово було покладено на Київсь
ку скарбницю), а всі губернські та повітові казначейства стали й мі

сцевими органами. Київська контора Держабанку перетворювалася 

на Українських державний банк, який до вироблення свого власного 

статуту мусив керуватись "Уставом Государственного Банка" Ро

сійської імперії, а-місцеві банківські установи ставали його відділа

ми. Відділи Державного дворянського земельного банку і Селянсь

кого поземельного банку на території УНР скасовувалися. Цукрова 

промисловість цілком підпорядковувалася Головній скарбнИці 

України (16, с. 187]. 
Інфляційні процеси, викликані війною, знецінення паперо

вих кредитних білетів, недостаток готівки в обігу, що мало наслід

ком невиплату заробітної плати, а значить ще більше посилення со

ціальної напруги, - все це висувала в розряд першочергових завдан

ня створення національної грошової одиниці. Першими українськи

ми грошима стали кредитові білети вартістю 100 карбованців, ви
пущені 24 грудня 1917 р. (ст. ст.). На них був напис, який свідчив, 

що цей карбованець містить 17,424 долі щирого золота (до речі, та
кий же золотий еквівалент містили й царські золоті рублі). 1 березня 
1918 р. (н. ст.) Центральна Рада ухвалила закон про гривню як гро
шову одииицю Української Народної Республіки, про порядок кар

бування монети і випуску дер)кавних кредитових білетів. На підста

ві цього закону в Берліні було замовлено друкування грошових зна

ків номіналами 2, 10, 100 та 500 гривень; одночасно там же було за-
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куплено друкарські машини, спеціальний nапір із водяними знака

ми, фарби та інші необхідні речі, що їх в Україні на той час знайти 

було неможливо [19, с. 32]. 
30 березня 1918 р. було видано закон про випуск знаків 

Державної скарбниці в карбованцях на суму до 100 млн. крб. Кар
бованці розміюовались на гривні за паритетом 1 карбованець = 2 
гривні. Цей закон відкрив для Державної скарбниці широку можли

вість використання грошових засобів для покриття надзвичайних 

державних потРеб без огляду на стан прибутків, але все ж таки в 
межах ліміту, визначеного законом. А вже б квітня 1918 р. в Києві 
вводяться в обіг знаки Державної скарбниці вартістю 25 і 50 крб. 
Висока вартість цих грошей створювала певні труднощі nри розмі

ні: так, nристойний обід у ресторані коштував 5 крб., і касир, при

ймаючи кушору в 25 крб., мусив давати здачі російськими рублями. 
Тому в квітні 1918 р. було надруковано листами по 100 штук укра
їнські поштові марки вартістю 1 О, 20, ЗО, 40 і 50 шагів, які мали на 
звороті напис: "Ходить нарівні з дзвінкою монетою" (1 гривня міс
тила 100 шагів, 1 карбованець - 200 шагів) [19, с. 32]. Встановлюва

лося, що українські гроші ставонили собою обов'язковий засіб пла

тежу нарівні з золотими монетами й російськими кредитовими біле

тами: їх взаємообмін і nрийняття в рах)'нок платежів було 

обов'язковим для всіх фізичних і юридичних осіб . Суворі заходи 

перестороги передбачалися до тих, хто намагався підробляти гро

ш~ві знаки: згідно з законом випуск фальШивих грошей карався по
збавленням майнових, особистих немайнових nрав і каторгою [23, 
Ф. 1115, оп. l, cnp. 1, арк. 172]. Однак повноцінного функціонуван
ня національнОЇ грОШОВОЇ ОДИНИЦі УНР ДО СаМОГО кінця ЇЇ існування 
так і не вдалося забезпечити. 

Окрім внутрішніх, значний вплив на процеси врегулювання 

nравовідносин власності мали також зовнішні чинники. 27 січня 

'' (9 лютого) 1918 р. делегацією УНР на чолі з В . Голубовпчем було 

підписано Брест-Литовську мирну угоду з країнами Четверного со

юзу - Німеччиною, Австро-УгорЩиною, Туреччивою і Болгарією 
[3, с. 72, 73], причому, мир з Укріll'нською Народною Республікою 
країни австро-німецького блоку Підписали о 2 год. 14 хв. ночі [12. 
с. 257]. А вдень було укладено українсько-німецький додатковий 
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договір, яким регулювалися публічні і приватно-правові стосунюі 

між УНР і Німеччиною; чере3 три дні анаЛогічні двосторонні додат

кові договори було укладено між УІ-ІР та Австро-Угорщиною, УНР і 

Болгарією, УНР і Туреччиною [22, с. 35]. 
В обмін на воєнну допомогу в протистоянні більшовицькій 

Росії Центральна Рада погоджувалася на введення німецьких та авс

тро-угорсьЮіх військ на територію У країни й оплату цієї допомоги 

українським продовольством та іншими матеріальними ресурсами. 

В Австро-Угорщині, яка на той час уже зазнавала величезних труд

нощів із забезпеченням населення продовольчими товарами, цю ми

рну угоду називали не інакше як "хлібним миром". Однак, як зазна·· 

чав О.М. Мироненко, незважаючи на попередні запевнення в лояль

ності до існуючого в Україні ладу. ·окупанти з першого ж дня не до

тримувщшся "~аших законів і порядку", а видавали власні нормот

ворчі акти, окупаційні військово-польові суди творили судочинство 

над українськими громадянами, кидали їх до в'юниць. "Спасителі" 

хазяйнували як в окремих галузях народного господарства, так і на 

місцях, видаючи наІ<ази про свое право на врожай, про обов'язкову 

сівбуна Україні, розпоряджалися залізницями, водним транспортом 

тощо [17, с . 237]. 
Окупаційна влада негайно приступила до активного виве

'Іення з території України вугілля, залізної та марганцевої руди, лі

соматеріалів, металобрухту, макулатури, майже безкоштовно·, вида

вався дозвіл відповідних міністерств на відвантаження хлір~; овочів, 

1біжжя, цукру; яєЦь, худоби, свиней, сала, спирту. Дещо складніше 

було вивозити мішки, брезент, мануфактуру, галантерею, мед, рос

линне масло, коней, шкіри, мастила, rуму, золото, срібло, і:шатину, 
мідь, цинк, олово, свинець, кадмій, кобальт, атоміній, нікель, віс

мут, але й на ці товари міністерство торгу й промисловості видавало 

ліцензії [22, с. 36, 37]. 
До австро-німецько~р пограбування України додавалося ще 

й російське; 23 лютого 1918 р. уряд УНР опублікував відозву до на

селення, в якій зазначалос~~ :~.:·:С::овєт Народних Комісарів, котрий 
Т<Jк голосно і лицемірно заявюm. про кіне~ь, війни та мир між трудя

щими людьми всіх наро~ів, · почав збройною силою грабувати 

Україну, вивозити силоміць і3 юіш~{ЗемЛі хліб, цукор, вугілля, па-
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ровози і всяке народне майно, а особливе велйчезне майно військо

ве, на Московщину" [4, с . 132, 133] . Як наголошував В.І. Семененко, 

відступаючи, більшовицькі загони знищили велику кількість мостів, 

висадили в повітря на залізничних станціях системи водопостачан

ня, пошкодили або зірвали гідравлічні крани, трубопроводи, знищи

ли або вивезли масу апаратури зв'язку . Це було закономірним: вони 

знаходилися на чужій, ворожій території і не знали, чи повернуться 

сюди [20, с. 81, 82). Усе це, взяте у своїй сукупності, найнегативні
шим чином впливало на правове врегулювання відносин власності в 

"nершій" УНР і постійно проявляло себе в настуnні періоди україн

ської революції. 
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Н адійиию до редакції 07.11. 2000 р. 

УДК 342 (477) (091) 
Д.А. Тихоненков, канд. юрид. наук, доцент 

НационШІьная юридическая академия УкраиньІ 

имени Ярослава Мудрого, г. Харьков 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАВОВГПУ УССР 

в 1922-1928 гг. 

Государствеиное nолитическое управление УССР бьшо об

разована 22 марта 1922 г. постановлением БУЦИК "Об упраздне

нии Всеукраинской Чрезвьrчайной комиссии и об организации Гос

nолитуправления" [З; 1922.- N2 13.- Ст. 228). При его разработке за 
основу бьш взят декрет Всероссийского ЦИК "Об упразднении 

ВЧК и о правилах производства обь1сков, вЬІемок и арестов" от 

6 февраля 1922 r. [2 ; 1922.- N2 16.- Ст. 160]. Госполитуправленmо 
' 

11 его органам на местах предоставлялось право производства 

обЬІсков, вь1емок и ареста лишь по делам о контрревоmоцион

ньІх ВЬІступлениях, бандитизме, шnионаже, хищениях на же-

сзнодорожньІх и воднь1х путях сообщения, контрабапдс и неза

коином переходе государственной rраниць1. УказаннЬІе мерЬІ до

нускались не иначе как по специмьному постановленmо ШУ 

РСФСР (УССР) или губотдела ГПУ за подnисью их председате

лей по особьrм ордерам. Искточение делалось для лиц, застигнутьrх 

на месте преступления, но и в зтом случае требовалась санкция 

11редседателя органа ГПУ в течение 48 часовпосле принятия ме

рЬІ пресечения. Для nредьявления обвинения устанавливался двух

щ;дельньІй срок со дия ареста, а на проведение расследования отво-
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дилось . два месяца. Затем арестованньІЙ подлежал освобождению 

или зачислялся за судебнь1м учреждением с одновременнмм на

правлением rуда законченного производства. ГПУ могло ис

прашивать ВЦИК (БУЦИК) ра1решение на да.п.ьнейшую изоля

цию, если того требовали особме обстоятельства дела, на срок, 

опрсделенньхй Президиумом . 

Более деталью,ІЙ порядок производства арестов и 

предьявления обвинения бьш закреплен 4 мая 1922 г. в приказе 

ГПУ РСФСР NQ 66. ПринятЬІй к руководству на Украине, он пред

письJвал направлять арестованного в комендатуру. Постановление о 

мере пресе"Іения и мотивироваиное обвинение составлялось упол

номоченнЬІм ГПУ, в разработке которого находилось дело . Зти до

кумеІпьІ утвержда.пись начальником органа ffiY, а их копии отсьІ
лались в комендатуру. Комендант должен бьщ прочитать обвинение 

арестованному, а последний расписмвался в том, что его вЬІслушал. 

В списке арестова.ннЬІх отмечалось. когда предьявлено обвинение; а 

копия самого обвинения с распиской арестованного отправлялись 

обратно уполномоченному П1У для nриобщения к делу. В случае 

обна.ружения арестованного, в отношении которого истекал уста

новленньІЙ для пред-ьявления обвинения срок, комендант бьш обя

зан оповестить соответствующего уnолномоченного, а также доло

жить начальнику губотдеЛа ГПУ. УполномоченньІм рекомендова

лось составлять обвинение, не дожидаясь истечения двухведельного 

·срока, а по мере вьІЯсне'ния: степени виновнасти арестованного [5 ; 
ф. 8, оп . 1, д. 574, л. 238, 238 об.]. 

Введенньrе в действия соответственно с 1 июля и 20 сен

тября 1922 г. УПК РСФСР и УПК УССР закрепили за госполит

управлением статус органа дознання и не более [2; 1922.- н~ 20-21. 
-Ст. 230; 3; 1922.- N!! 41.- Ct. 598]. Предварительное расследова
ние поручалось следоватеJІЯМ, работавтим при судебнмх учрежде

ниях. Однако практическал деятельность органов ГПУ с самого на

чала и в последующем вьrходила за рамки, определеннь1е уголовно

процессуа.льньІМи кодексами. Многие сотрудники ГПУ не могли 

привьІкнуть, · что теперь они · должнЬІ ограничиваться проведением 

-Дознания, и с трудом изжива.ли укоренившиеся в их работе методьІ 
nериода «военноr'о коммунизма». Кроме того, некоторь1е положения 
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ІюрмативнЬІх актов Госполитуправления шли вразрез с новь1м зако

нодательством об органах безопасности, в результате чего на местах 

часто возникали недоразумения и даже конфликть1 между ШУ и 

другими органами, в том числе прокурорекого надзора [5; ф. 8, 
оп. 1, д. 1487, л. 6; д. 1507, л. 29; д. 1508, л. 2 об.; д. 512, л. 80; д. 514, 
л. 7 об.; д. 517, л. 9] . 

Сохраняющаяся инерция «красного террора» и привЬІчка 

полагаться на органЬІ безопасности при каждом обострении полити

ческой и криминальной ситуации постоянно провоцировали расши

рение их прав. Механизм такого расширения бьш заложен еще в по

становлениях о реорганизации российских и украинских ЧК: п. «е» 

ст. 2 каждого из зтих документов среди других задач ГПУ назьшал 
«вьшолиение специальнь1х поручений», исходяших от Президиумов 

ВЦИК, БУЦИК или Совнаркомов республик (2; 1922. - N2 16. -
Ст. 160; З; 1922. - N2 13. -Ст. 228). 6 декабря 1922 г. БУЦИК при
мл постановление, в соответствии с которЬІм органЬІ ШУ уже име

ли право вести предварительное следствие по делам о следующих 

общеуголовньrх преступ.Лениях: а) организация баидЬІ, действия в ее 
составе, пособничество бандитам; б) разбай и в) квалификационньІЙ 

грабеж Для передачи таких дел ГПУ требовалось постановление 

rубернской комиссии в составе заместителя председателя исполко

ма, начальника отдела ГПУ и прокурора. При наличии постановле

ния органЬІ милиции и уголовного розЬІска бьІЛИ обязаньІ в опера

тивном отношении подчиняться ГПУ. На проведение следственнЬІх 

действий отводилось трое суток [З; 1922.- N2 53. - Ст. 771]. В соот
ветствии с секретнЬІм постановлением БУЦИК от 20 сентября 

1923 г. «0 взаимоотношениях ГПУ и органов прокурорекого надзо

ра>> и в изьятии из УПК органь1 ГПУ получили право проводить 

следствие по делам о контрреволюционньІх преступлениях и воен

вом шпионаже [5; ф. 8, оп. 1, д. 1427, л. 226]. В разьяснение зтих 
rюстановлений на местах бьши принять1 соответствующие норма

r·ивньІе актЬІ. Только в Подольской губернии 17 января, б августа и 
12 ноября 192З г. за подппсями прокурора Яковлева, заведующего 

отделом управления Ракитова и начальника отдела ШУ Заковского 

ІІьІшло три секретнЬІх циркуляра по данному вопросу [там же, 

J(. 1488, л. б, 14, 14 об . , 2IJ. 
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Несмотря на разьяснения, на периферми среди сотру дников 

ГПУ наблюдалось массовое незнание законодательства и даже зле

ментарнЬІх требований УПК (там же, д. 507, л. 25; д. 512, л. 76 об.] . 

Последнее обстоятельство побу ди ло Южное Окружное транспорт

ное отделенне ОГПУ в 1924 г. вЬІработать для своих агентов под
робную инструю.~;ию по производству следствия и дознания, в кото

рой подчерюшалось, что, прежде чем приступить к работе, агентЬІ 

должньх уяснить характер и род исследуемЬІх ими преступлений, т. е. 

действуют ли они по делам, по которЬІм: а) органам ГПУ предос

тавлено право производства предварительного следствия (о контр

революции, шпионаже и доmкностньІх преступлениях сотру дникоn 

ГПУ); б) следствие является обязательньrм (т.е. по всем делам, под

суднЬІм губсудам и трибуналам); в) предварительное следствие не 

является обязательнЬІм. От определения статьи преступления и под

судности дела зависел весь ход дальнейших действий [1 , с. 5-7]. 
При производстве дознання по всем делам, требующим в 

обЯ3ательном порядке предварительного следствия, агентЬІ П1У 

должнЬІ бьши ограничиваться самЬІми безотлагательньrми дейст

виями. Их работа сводилась: а) к установлению факта совершения 

преступления; б) уточненню статьи УК УССР, под которую оно по

падает; в) вьІяснению обСтоятельств его совершения; г) определе

нию виновньrх шщ; д) сохранению следов преступления; е) приия

тию мер пресечения. На все зто отводилея месячнЬІй срок. Весь со-

. браниьІЙ матермал направлялся следователю, в районе которого бЬІ
ло совершено преступление. По делам, по которЬІМ предварительное 

следствие не являлось обязательньrм , органЬІ ГПУ должнЬІ бьши 

проводить дознание в полном обьеме, граничащим со следствием. 

· Оконченньrе дознання поступали к прокурору: а) при отсут

ствин в деле признаков состава преступления; б) при необнаруже

нии виновнЬІх; в) когда дознаннем добьпьr данньІе, изобличающис 

кого-либо в преступ.пении, за которое может бьпь назначено нака

зание не ниже одного года. Прокурор прекращал производство no 
делу или давал ему дальнейший ход. Если уголовное пресЛедованис 

бьшо возбуЖдено непосредственно органом ГПУ, то за ним в тече

ние двух недель со дня начала дела или ареста оставалось право са

мостоятельного прекращения дела без утверждения прокурора [ 1; 
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1 4, 5, 9, 10, 12, 24-26]. ЗаконченнЬІе следственнЬІе производства 
мссте с заключениями уполномоченньrх ГПУ также направлялись в 

прокуратуру для прекращения или предания суду [5: ф. 539, оп. 2, 
· ~ 241, л. 16]. 

В течение 1922-1924 гг. сложилась практика, когда собран

"'''с ШУ в процессе дознання материальІ признавались достаrоч

ІІhІМИ и дела, минуя стадню предварительного следствня, передава

JІІІСь прямо в суд. А если и производились какие-либо следственнЬІе 

•йствия, то они, как правило, носили формальпьІЙ характер. Сле

''Ователь в соответствии со ст. lll УПК УССР (ст. 109 УПК 
І'('ФСР) ограничивался предьявлением обвинения, доrrросом обви

ІІнсмого и составленнем обвинительного заключения [там же, ф . 8, 
1111 . І, д. 1481, л. 27]. 1акая практика укреплялась и в последующие 
ІОДЬІ. Кроме того, органЬІ ГПУ часто превьІшали свои полномочия. 

Вnрастающая их активность в области расследования преступлений, 

n том числе им неподведомст~tенньІх, требовала либо пересечення, 

11ибо правового обеспечения. Законодатель пошел по второму пути. 

ІІостановления БУЦИКи СНК УССР от 9 июня 1926 г . и 10 октября 
1928 г. предоставили органам ГПУ право ведения предварительного 

t:JІсдствия в полном об<.еме по некоторьІМ должностнь1м, хозяйст

ІІt:нньІм , имущественнь1м и посягающим на порядок управления 

11рсступлениям. Значительно расширился спектр дел, по котормм 

ІЛУ имело право вести дознание. Прокурор мог признавать дозна

ІНІС достаточно полнь1м и в изьятие из установленнмх УПК правил 

•рнуть его в орган ГПУ для производства необходимЬІх следствен

ІІьtх действий [З; 1926. - N2 31 . - Ст. 244; 1928. - N2 28. - Ст. 245]. 
І 'аким образом, в исследуемь1й период ГПУ вмступало главнмм об

ра ·юм как орган дознання и предварительного следствия по ограни

'' ·нному кругу преступлений, которь1й, однако, постоянно расши

І'ннся. 

Реорганизация органов безопасности 1922 г. предполагала, 

•tJO расследуемь1е ГПУ дела будут рассматриваться исключительно 

h ~.:удебном порядке. Но уже 16 октября 1922 г. ВЦИК своим декре
Іом предоставил ГПУ РСФСР право внесудебной расправь1, вплоть 

111 расстрела, в отношении лиц, взять1х с поличнЬІм на месте пре

' v нлсния при бандитеких налетах и вооруженнь1х о грабленнях [2; 
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1922.- N!1 61.- Ст. 844}. ОрганЬІ ГПУ УССР такого права не имели . 

На Украине в 1922-1923 гг. правом проведения в жизнь нскточи

тельной репрессии пользовались губернскне и уезднЬІе военнЬІе со

вещания, созданнЬІе для борьбьІ с уголовньrм и политическим бан

дитизмом. К Последнему причислялнсь крестьянскне восстания и 

другие формЬІ сопротивления советекому режиму (5; ф. 8, оп. 1, 

д. 1181, л. 4} . Именно по линии военсовещаний бьш учрежден так 
назЬІваемЬІй «институт ответчиков». Его сущность сводилась к чис

то механической ответственности ряда лиц за любое «проявление 

банднтизма» в районе селения, где они проживали [там же, д. 1484, 
л. 6} . Согласно приказу N!1 2 Киевского губвоенсовещания ответчикн 
назначались из расчета один на 20 хат, но не менее двух на вьІсел

ках, где более 20 хат, и не менее одного на хуторах. В случае поим

кн в селе главаря бандь1 один из ответчиков расстреливался, а nри 

убийстве или ранении представителя Советской власти, красноар

мейца или члена комбеда расстреливалось два ответчика. Если тело 

убитого скрьшалось, кара увеличивалась вдвое. В остальнЬІх случа

ях в качестве мерЬІ наказания вЬІступали штрафЬІ и конфискация 

имущества ответчиков [там же, л. 7, 8]. В инструкциях к приказу 
NQ 2 указьшалось, что главной целью создания такого института 
«является отнюдь не немедленнЬІЙ разгром банднтизма nутем ре

прессий (что неосуществимо), а внесение раздора и расслоения в 

село, создания атмосферь1, когда бандит будет бояться, что его вьІ

дадут, а отвеТЧИІ<, опасаясь репрессий, будет при случае вьщавать 

бандитов, а затем, опасаясь мести с их сторонЬІ, может бьпь исполь

зован как старательньrй осведомитель» [там же, л. 9] . Вообще, ре
комендовалось с помощью террора создавать такие условия, чтобь1 

ответчики станавились отІфьІтьІми врагамн бандитов. А через раз

дачу конфи~кованноrо имущества беднейшим крестьянам nредпо

лагалось заложить в деревне крепкую основу для борьбьІ с банди

тизмом [там же, л. 9-13 об.]. 
Представители ГПУ оказьшали активную помощь военсо

вещаниям, а также входили в состав различнЬІх троек . Так, в уездах 

Екатеринославской губернии с 12 по 15 января 1923 г. Бьши созда

НЬІ тройки по «вьщачке» оружия, состоявшиє из представителей во

енсовещания, милиции и ГПУ. В соответствии с инструкцией губ-
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отдела ГПУ они должнь1 бьши в течение месяца изммать у населе- -
сеня оружие. Для каждого населемного пункта устанавливалась своя 

норма. Например, в Александрим предполагалось «вьrкачать» 7000 
ІІИнтовок, 4 пулемета, 500 револьверов, 1000 бомб, 1500 шашек, 

5000патронов и 300 седел. Ради вьшолнения нормь1 они мели пра
но производить арестЬІ, устранвать повальнЬІе обЬІски, брать по ука

І<Інию ГПУ заложииков и т.п. [там же, д. 936, л. 137, 137 об.). По

добиЬІе тройки оргаиизовьшались по самьІМ разнообразнЬІм вопро

<:ам. ПредстаВІпели ГПУ принимали также активное участие в дея

с·сльиости чрезвЬІчайньІх сессий губернских судов_ Зти сессии рас- . 

сматривали дела, расследование по котормм проводилось органами 

І 'llY [4; с. 15-19]. 
С 1923 г. ГПУ включается в работу по административньrм 

нмсьшкам. Зта мера репрессии состояла в удалении «неудобньrх» 

органам граждан из района лостояиного жительства с запрещением 

ссозвращення. В свое время большевики сурово осуждали приме

ІІІІвшиеся при царизме ссьmки. Но, ока.завшись у власти, уже в 

11)18 г. они начали ВЬІСьшать из МосквЬІ и Петрограда меньшевиков, 
>ссров , анархистов, уголовников-рецидивнетов и т.д. Большевист

~ кая вьІсьІЛКа по смЬJслу декрета ВЦИК от 10 августа и аналогично
І (J постановления БУЦИК от 6 сентября 1923 r. скорее походила на 
смлку. Лица, «причастньІе к контрреволюционньrм преступлени

ІІМ», по постановленням Особой комиссии при НКВД вЬІсьшались в 

срого определеннЬІй район на срок не вь1ше трех лет, где они по

супали под надзор местного органа ГПУ. Побеr с места вьІсьшки 

сши по пути следования кнему каралея по суду лишением свободьr 

1111 срок не ниже одного года [ 2; 1922. - NQ 51 . -- Ст. 646; З; 1922. -
N•• 39.- Ст. 586). 

Согласно декрету ВЦИК от 16 октября 1.922 г. администра
Іссвная вьrсьшка распространялась на дею;~ш;й .f\итисоветских - пар

ІІІіі и лиц, дваждь1 судимь1х в прошлом за опр~д~~~ННЬ!е угрловнЬІе 

11(1 'СТупления . Зти граждане признава.лись соццаль,н,.о , рпасщ.rми и 

11:1 мссте вьІсьшки подлежали заключщІСНЮ в лагеря · ррицущrг.ельнЬІх 

1 tl10т [2; 1922. - NQ 65. -Ст. 108]. В :У<:;:СР данная категорня лцц в 
tІІІrветствие с декретом БУЦИК от б декабря 1922 г. заключа.лась 

( 111 отсутствием лагерей) в дома принудительньrх работ. Начальни-
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ком губотдслов ГПУ предоставлялось право через прокурора воз

буждать ходатайство перед Особой комиссией при НКВД об адми

нистративной вьrсьшке лиц, причастньrх к контрабанде. В осталь

НЬІХ случаях зто делали заведующие отделами управления. При по

лучения даннЬІх, что вЬІсьшаемое лицо желает скрьпься, вЬІmеука

заннЬІе начальники могли отдать распоряжение о его аресте. Копия 

соответствующего постановления должна в течение 24 часов на
правляться прокурору, которьrй на протяжении двух суток решал 

вопрос об утверждении избранной мерьr пресечения [5; ф. 8, оп. 1, 
Д. 1488, л. 6]. 

Более подробно порядок вьrсьщки бьш определен в инст

рукции НКВД РСФСР от З января 1923 г. , где указьrвалось, •по ад

мннистративная вьrсьщка должна применяться к лицам, пребьшание 

которьrх в определенньrх местностях представляется опаснЬІм <шо 

их деятельности, прошлему и свя.зи с преступной средой» [2; 1923. -
NQ 8. - Ст. 108). В изданной в том же году Наркомюстом УССР таб

лице мер социальной защитЬІ подчеркивалось, что такая админист

ративная мера может применяться даже без пред-ьявления какого

либо обвинения; зта же мьrсль вьrсказьrвалась и в разосланньrх «Те

зисах для агитаторов» при циркуляре ЦК КП(б)У от 23 января 

1923 г. за NQ 580 [5; ф. 8, оп. 1, д. 1489, л. 28]. 
28 марта 1924 г . на заседании президиума ЦИК СССР (про

токол NQ 8, п . 4) бьщо утверждено секретное положение «0 правах 
органов ГПУ в части административнЬІх вьrсьшок, ссьщок и заклю

чения в концентрационньrе лагеря». Особое совещание, состоящее 

из трех членов Коллегии ОГПУ, получило исключительное право 

применять указанньrе в названии документа административньrе ме

рЬІ в отношении лиц, причастньrх к различнЬІм госу дарственньrм 

преступлениям [там же, оп. 3, д. 1769, л. 84]. 
При ШУ УССР также бьшо образеванс Особое совещание, 

активно занимавшееся административньrми вЬІсьшками . К примеру, 

с 1 апреля 1926 г. по 1 января 1927 г. бьш вЬІслан 371 контрабан

дист, а за 12 месяцев 1927 г. - 696. Усиление карательиьrх мер в от
ношении зтой категории лиц бьшо заложено в постановлении ЦИК 

СССР от 13 мая 1927 г., предоставивтим ОШУ полномочия по вьІ

несеиию внесу дебньІХ приговорев и административиьrм вьrсьшкам 
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шпрабандистов [там же, л. 27, 28]. 
Таким образом, к концу 20-х гг. правовой статус органов 

І 'І ІУ включал в себя значительньrе полномочия при расследовании 

11рсступлений, наличие судебнЬІх прерогатив через участие предста

nителей П1У в системе чрезвьтчайньrх сессий, а также возможности 

nмнесения внесудебньrх приговоров, проведения вьrсьmок и дРУГИх 

щминистративньrх мер. 
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Национальная юридическая академия УкраиньІ 

имени Ярослава Мудрого, г. Харьков 

АДВОКАТУРА УКРАИНЬІ В ПЕРИОД НЗПА (1922 -1929 гг.) 

С утверждением БУЦИКом 28 июня 1922 г. «Положения о 

ttрокурорском надзоре» [10; 1922.- N2 28.- Ст. 440) в Украине стали 
формироваться органьr советской прокуратурЬІ. Ее создание, появ

І~ние в суде государственного обвинителя-прокурора потребавало 

vщсственньrх изменений и в организации судебной заrцитьr и су

~· ного представительства, возникла необходимость образования 

ІІІІІІОЙ советской адвокатурЬІ. 2 октября 1922 г. БУЦИК утвердил 

ІІо'ложение об адвокатуре», в соответствии с которьrм в Украние 

ІJHt rубернских совстах народньrх судей организовЬІвались губерн

ис коллегии защитников по уголовньrм и гражданеким делам . Их 

'ІJІ снами могли бьrть лиt'-а, имеющие стаж ответетвенной практиче-

11~1 работьr в органах советской юстиции не менее двух лет или 
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обладающие теоретической и практической nодготовкой, стеnень и 

nорядок оnределения которой устанавливал Наркомюст. На них по

мимо ведення дел в судебнь1х органах по назваченню или соглаше

ншо возлагалась обязанность участия в организации и деятельности 

юридических консультаций для населения и в пропаганде советско

го права [10; 1922.- N2 43.- Ст. 630]. 
· ·· С образаваннем кошІегии адвокатов nеред nравящей парти

ей большевиков встап воnрос о формах руководства их деятельно

стью, об участии в них членов партии, обсуждение которого, раз

вернувшееся на страницах партийной печати, приняла острьІЙ ха

рактер. Значительная часть вЬІступающих требовала запретить чле·· 

нам партии работать в коллегнях из-за «опасности их буржуазного 

перерождения» . Зта опасность, считали многие коммунистЬІ, исхо

дила из социального состава адвокатов (большинс:тво дореволюци

онньІе сnециалистЬІ-юристЬІ, стремящиеся защищать интересЬІ гра

ждан в суде независимо от их классовой nринадлежности), а также 

от условий работЬІ, оплатьІ труда по соглашению с клиентом [8, 
с . 118]. 

Однако партийньІе верхи не могли оставить важнЬІе учреж

дення советской юстиции вне своего влияния и в сеmябре 1922 r . 
ЦК РКП(б) издал циркуляр об участии членов партии в адвокатуре. 

В нем ЦК потребовал, чтобЬІ вступление коммунистов в колл.егию 

защитников nредварител.ьно санкционировалось местньІМи партий-

. ньІМи органами (не ниже губкома) и чтобЬІ коммунистическис 

фракции коллегий отчитьrвались п~ред губкомами партm1. Ком

фракции в обязательном порядке должнЬІ бьrли организовьшать nри 

народньrх судах бесплатнЬІе консультации для трудящихся по веде

нию их дел. Циркуляр заnрещал коммунистам-адвокатам nринимат1. 

дела, в особенности гражданские, по заЩІПе интересов «буржуаз

НЬІХ злемеmов» во всех их спорах nротив рабочих и крестьян, госу 

дарственн~ІХ .. пр.едnриятий и учреждений, кооперативов и пр . За

nрещалось'та"КЖе брать дела по защите «контрревоmоционнЬІх зле

метав», расхіпителей государственного имущества, взято~шиков и 

др. [6; 1922. - N2 10. - С. l І 9]. 
Руководствуясь даннЬІм циркуляром ЦК, местнЬІе партий

ньrе органьr уже в ходе создания коллегий защитников nристуnили ~ 
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организации в них коммунистиrческих фракций . В начале 1924 г. 

•шсленность коммунистов в составе коллегий достигла 11,6 % [1, 
~ 8). На зтом уровне (с небольшими колебаниями) она оставалась 
до 1929 г. [11, ф. l, оп. 6, д. 439, л. 65]. В ~~:оставе созданнЬІх в конце 
1922 - нач~qе 1923 г. коллегий заuцитников рабочие составляnи 

.. 7 %, крестьяне l %, более 96 % адвокатов являлись служащими, 
нредставителями других социаш.ньrх групп, из числа которьІХ 62% 
работали в судах и адвокатуре де ревотоцин [7, с. 43]. К последним 
юльшевики относились с явньrм: недоверием и предубеждением. 

же в 1923 г. коммунистические фракции губисполкомов разверну
JІІІ работу по измененmо состава 1:оллепrй, направляя работать в них 

Іtьщвиженцев из числа рабочих и крестьян, в результате которой их 

'Іисленность в 1927 г. достигла 41)6 человек [12; 1927. - .N'!! 20-21. -
( ' . 948]. Однако, учитьшая тот фант, что общая численность адвока-

1 в в Украине за зто время возроиа более чем в 1 О раз, цифра зта в 
нроцентном соотношении (всего 17 %, в том числе рабочих 7, 7 %, 
І<J)ССТьян - 9,3 %) вЬІглядела довольно скромно [2; 1928. - NQ 48. -
( ' 459]. 

Образовательньrй уровень работников адвокатурЬІ УкраиньІ 

11 1 ·од её создания бьш самьІм вьІсоким по сравненmо с последую

щнми годами рассматриваемого на.>tи периода и значительно вьІШе 

' І~м у работников суда и прокурату,JьІ. Из общего их числа вмсшее 

11l1разование имели 69,5 %, среднее- 12 %, начальное - 18,5 % [7, 
43]. В ходе реализации линии пагтии «на орабочивание» состава 

оллегий защитников образовательвьІЙ уровень его начал снижать-

11 возникла проблема подготовки и повьІшения квалификации вьr

н•нженцев. В целях ее решения резо:nоцией второй сессии БУЦИК 

~ ІІІІтого созьша (1925 г.) бьшо предл.Jжено Харьковским, Киевеким 
Одесским пятимесячнЬІм юридическим курсам, занимающимся 

\ ІІ І) ~ отовкой кадров для органов прокуратурьІ и суда, резервпровать 

110 10 мест на каждьІй набор слушатеш~й за учреждениями адвокату

"'· при коллегнях защитников открмть специалью,Іе курсЬІ для 
ПІЩІ'Отовки вьщвиженцев, ввести шестимесячньІЙ институт практи

І НІСТВа [11, ф. І , оп. І , д. 1000, л. 22]. В ходе вьшолнения зтого ре-
11( ния за два последующих года юридические курсЬІ НКЮ подгото

ІІІІІ-І для адвокатурЬІ 85 вьщвиженцев, 350 человек закончили курсЬІ 
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при окружНЬІх коллегнях защитников и 1 ОО человек прошли прак

тикукаксоцсовместители адвокатов [12; 1927. -N220-21.- С. 938]. 
Следует. отмепгrь, что такие формьІ подготовки специали

С'rов кЗ:к курсьr при окружньІх коллегнях защитников, где недаста

вало · вЬІсококвалифицированньІх nреподавателей, н в особенности
учреждение соцсовместительства ад.вокатов, где практикантЬІ не 

nолучали теоретических знаний, да и сама их подготовка проходила 

без какой-либо системьІ юrи плана, бьши малозффективньrми. К то

му же более 20 % :Щвокатов-вьІДВиженцев (а среди прокурорав и 
судей зтот показатель бьш более чем в 2 раза вЬІше), Име.я только 
начапьное образование, не прошли вовсе пикакой юридической 

подготовки [ll, ф. 1, оп. б, д. 356. л. 352]. В зтих условиях В.И. По
рай:ко -Нарком юстиции и Генерапьнь1й nрокурор УССР, сменив

rшІй 5 марта 1927 г. на зтих постах Н.Г. Скрьшника, поставил в 

СНК республию1 вопрос о создании общересnубликанских '3аочньтх 

юридических курсов, где могли бЬІ обучаться одновременно не

сколько ть1сяч <Ісловек fl2 ; 1929. - NQ 6. - С. 241]. Зта инициатива 
правительством УкраиньІ бьша встречсна с nониманием, но такие 

курсьr из-за дефицита средств бьши открмтьІ только в 1930 г. в 

Харькове [ll, ф. 1, оп. 6, д.356, л . 353]. 
Уже в ходе формирования 'коллегии адвокатм приступили к 

вьmолнению своих функциоиальньІх обязанностей, вЬІступая через 

своих представителей в судебнЬІх органах и организовьшая на сред-

. ства, полученнЬІе nутем отчислен:Ия от их заработка, оказание юри

дической помощи в своих консулЬтациях. 27 декабря 1922 г. НКЮ 

УССР уrвердил новое положение о консультациях по оказанию 

юридической помоЩи населениЮ, которое предусматривало, что 

коллегии адвокатов за доступную nлату (а в соответствующих слу

чаях бесnлатно) должнЬІ обслужИ'Вать широкие слои населения. Зто 

касалось рабочих, крестьян, служа.іцих, которЬІе обращаются как за 

раз-ьяснением своих прав и обязанностей, так и за тем, чтобь1 найти 

законнЬІе пути и сnособЬІ их осуществления. Красноармейцам, ин

в<ілидам ' ВОйнЬІ И труда, безработн:і:.ІМ, крестьянам-беднякам юриди-

'f"': Ческая ·помощь должна оказьrваться бесплатно {5, с. 121]. 
Сосіо1mшийся в конце февраля - начале марта 1924 r. вто

": рой Всеукраинский с-ьезд работников юсТиции отметил, что колле-
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'"'' 'Jащитников в плане участия в разР,щuении судебньrх дел себя 
ощравдали и оказали суду большое содействие в отправлении право-

' \дия. Бьшо отмечено и то, что коллегии при оказании юридической 
ІІІtмощи населению в абсолютном большинстве случаев классовьІЙ 

ІІJ!иtщип вьщерживают. Констатируя факт явно недостаточного ко

tи•tсства юридических консультаций на местах, с-ьезд указал на не

оІ()ходимость расширения их сети, максимального обслуживания де

ІК:RНИ (3 ; 1924. - NQ 7. - С. 169]. В св.еrе зтого решения НКЮ УССР 

Ч июля зтого же года издал циркуляр «06 улучшении постановки 
юрtщической помощи населению», , в котором предложил губсудам 

11 срочном порядке принять мерь1 по созданию юридических кон

vльтаций в сельской местности. Коллегням защитников рекомен

ІІІІІалось стимулпровать переезд на постоянное место житель<..Іва 

ІІІоих сотру дников в районньrе центрЬІ, с тем чrобЬІ в каждом рай

ІІІІІ.: находилось не менее одного адвоката. Для возІ.южно большего 

11 11ата сельского населения, -говорилось в циркуляре,- нужно ис

ІІшrьзовать существующие сельскохо.зяйственньІе кооперативньzе 

ІІJІІ<шиза.ции, комнезамЬІ, сельсоветЬІ, профячейки, организовfц3ая. 

~онсультации при них. Коллегням предлагалось организовьrвать и 

11 рсдвижнЬІе консультации, рІОработать и проводить І.З жизнь ка

•t~:ндарньІй nлан вЬІездов адвокатов в районьr [2; 1924. - NQ 36. -

І' ! L9, 320). 

ВопросЬІ юридической .помощи сельским жителям стали 

11редметом всестороннего, обсуждения в коллегнях защитников. Ки

" кая губернская коллеrия в конце 1924 - начала 1925 r. провела 
na общих собрания своих сотрудников, nосвященнЬІх вonpocal\1 

онсультативной работь1 в деревне. В резолюции, принятой на вто

ІМ собранни подчеркивалось, что «одной из важнейших задач т~:; -

\-ЩСrо момента в работе коллегии на селе является надлежащая nо

Іановка юридической помощи крестьянству». Собраm1е приняла 

шение провести кампанию на добровольнь1х началах по привле

•tс Ісию адвокатов к консультативной работе в селах на 1 месяц и 
1 poro вьщерживать калеидарньІй план вЬІездов всех защитников из 
"' ка и окружньtх центров в села для оказания юридической помо

ІІІІІ крестьянам [3; 1925. - NQ 6. - С. 259]. 

Проблемами расширения сети юридических консультаций, 
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повьnnения качества их работь1 занимались м·~стньJе органь1 власти 

республики. Уманский окрисполком осенью 1925 г. провел совеща

ние представителей коллегии адвокатов, агитпропа, nрофсоюзов, 

посвященное организации юридической помощи селу. Обсудив во

прос, совещание заnисало в своем решении о необходимости «стре

миться ·к тому, чтобЬІ в каждом районе округа, где имеется участок 

народного суда, довести число членов коллегии до двух, организо

вать немедленно, где еще нет, юридические консультации. При рай

сельсудах в тех районах, где имеются участки нарсудов, открьпь 

справочнЬІе бюро, которЬІе должнЬІ работать под непосредственньІМ 

руководством народного су дьи и членов колrІегии защитников. 

Приступить к организации справочнь1х бюро по оказанию юридиче

ской помощи в селах при избах-читальнях» (З; 1925. - N2 20. -

С. 802]. В результате принимаемЬІх мер количество юридических 
консультаций в Украине стало бЬІстро возрасrать. Если в конце 

1923 г. их бьшо 107 [7, с. 43 ), то уже в октябре 1924 г. -стало 451 /4, 
с. 28], а в начале ноября 1925 г. -607 [11, ф. 1, оп. 3, д. 1000, л. 21]. 
В начале 1923 г. их стали создавать при профсоюзньІх органах. В 

Киеве в зтом же году президиум коллегии защитников вьщелил для 

их обслуживания 25 адвокатов [3 ; 1926. - N2 21. - С. 852]. С осени 
1924 r. начали действовать вьІезднЬІе консультации . С 1926 г. юри

дические консультации функционировали уже во всех сельских 

районах, а в 1927 г. - в каждом районном центре, при всех допрах, в 

окружньІх и городских профсоюзньІх организациях. На 1 апреля 
1928 г. (по неполньІМ данньІМ) на территории УкраиньІ работало 812 
юридических консультаций [7, с. 43). 

Из года в год заметно возрастало число посетителей кон

сультаций- представителей всех слоев населения и в первую очес. 

редь крестьянства. В Екатеринославской губернии в 1924 г. число 

граждан, получивших юридические консультации, увеличияось по 

срав~еіпПо с 1923 г. более чем в5 раз; из их числа крестьяне сос-га
вили~ 1924 r. 44,1 %, тоі-щі как в 1923 г. - только 15,4% [3 ; 1925. -
N2 13. - С. 528] : С каждЬІм годом весомее С'fановился вклад адвока
турЬІ в отиравление правосудия. Если в 1923/1924 оператявном году 
защитники вели в судах 1256 дел за оплату и 7816 дел бесплатно, то 
в 1924/1925 г.- уже соответственно 2733 и 21790, а в 1925/1926 r.-
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3432 и 24579 [ 11, ф. 1, оп. 6, Д. 356, л. 17]. 
ЧленЬІ коллегий: защитников в рассматриваемьІй период 

большое внимание в своей повседневной работе уделяля пролаган

де советского права как в городе, так и в деревне. Только в 1927 г. 

они прочли в городах 846 лекций и 475 рефератов на правовЬІе те
мьІ, сделали 171 отчет о работе юридических консультаций, а все
лах соответственно 3869 лекций и 721 реферат, 738 отчетов на 

сельских сходах [7, с. 49]. 
Со второй половинЬІ 20-х годов стало резко возрастать ко

личество жалоб, составленньІх адвокатами в юридических консуль

тациях от имени и со слов посетителей в органьr прокуратурЬІ на 

незакоrшЬІе действия местнЬІх властей. Если в 1925 г. их бьшо 

30 000, то в 1928 г. -уже 71459 [ll, ф. 1, оп. б, д. 356, л. 26] . С од
НОЙ сторонь1, зто говорит об определённом росте правовой активно

сти населения, а с другой - о начавшемся отходе от важнейших де

мократических принципов нзпа, усилении административного дав

ления на частньrх предпринимателей и торговцев, применении чрез

вьг-rайньІх мер по из-ьятию хлеба у крестьян, причем не только у за

житочньrх, но и у середняков. 

В конце 20-х годов в республике, как и во всей стране, бьша 

в значительной мере деформирована судебная деятельность по за

щите гражданеких прав. ГражДішский процессуальньІЙ кодекс бьш 

дополнен нормами, значительно ущемляющими Права сторон. По 
многим категорням гражданеких дел, в частности,, · о взЬІскании на

логовьІх недоимок, по искам о взь1скании зарплать1 с Предпринима

телей, судь1 без учета собственной опаспости деяния возбуждали 

уголовное преследование. Происходила упрощение уголовного 

процесса, снижалась роль защить1, её нередко отстрапяли от процес

са. Во второй инстанции адвокатЬІ вовсе не допускались. В юриди

•Іеской же печати упрощепческие тенденции обосновьшались, во 

многих статьях содержались нападки на принцип состязательности . 

До предела сокращались сроки разрешения дел [9; 1989. - N!! 2. - с. 

53]. В зто же время бьша ограничена деятельность адвокатурьr. 
НКІО УССР 20 октября 1929 г. утвердил «Положение о коллектив

ньrх формах рабо-r:_ЬІ в коллегнях защитников» [2; 1929. - ]'(Q 10. -
С. 27), и уже І< концу года все члень1 коллегий Украинской ССР 
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(первьши в Союзе) перешли на коллективнь1е методь1 работЬІ. Вме

сто работЬІ в своих частньrх кабниетах адвокать1 начали работать в 

коллектинах - юридических консультациях. Контингент членов 

коллегий защитников для каждого округа определяли окружнЬІе су

дьІ с последующим утверждением Наркомюстом. 

«Коллективизация» адвокатурЬІ полностью ликвидировала 

частную практику членов коллегий, резко снизила возможность за

щитника ВЬІступать в суде. К тому же стремление адвокатов вести 

борьбу с несправедливь1ми приговорами встречало как процессу

альное, таки непроцессуальное противодействие со сторонЬІ судов, 

которьІМ они подчинялись в административном порядке. Сами же 

судебнЬІе работники на местах, как отметил в своём докладе на ІІІ 

Всеукраинском сьезде работников юстиции председатель Верхов

ного суда УкраиньІ Мазур, нередко извращали судебную политику и 

судебное законодательство под влиянием руково~их работников 

местнь1х партийнь1х и советских органов [З; 1927. - N2 14-15. -
с. 593]. 

Список литературьІ: І. Бюллетень 2-ro Всеукраинского сьезда ра
ботников юстиции: Стеноrрафический отчет. - Харьков, 1924. 2. Бюллетень НКЮ 
УССР. З. Вестник советской юстиции. 4. Звіт робітничо-селянського уряду України 
за 1923-24 рік до дев'ятого Всеукраїнського з'їзду Рад робітничих, селянських і чер

воноармійських де!Jугатів. - Харків, 1925. 5. Збірник чинних постанов НКЮ, 

інструкцій, обіжників НКЮ та найвищого суду УРСР. 1917- 1927 рр. - Вип. І. -
Харків, 1927. 6. Известия ЦК ВКП(б). 7. Купрішин В., Сусло Д. На сторожі прав тру
дящих та інтересів держави. - К.: Політвидав України, 1973. - 43 с. 8. Курицин М. 
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УДК 342.728 С.Ю. Лукаш, канд. іст. наук, доцент 

Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ЩОДО ПРОБЛЕМИ ПЩХОДШ ДО ДОСЛЩЖЕННЯ 

ПРИРОДИ ПРАВА ГРОМАДЯН НА СВОБОДУ ОБ'ЄДНАІШЯ 

В ПОЛІТИЧНІ ІІАРТІЇ 

Серед широкого переліку основних прав і свобод громадян 

важливе місце посідає право на свободу об' єднання в nолітичні 

партії, що належить до політичних прав, змістом яких є визначення 

можливості участі громадян в управлінні державою та сусnільством 

[36, с.500]. 
Висока політнко-правова й моральна цінність цих прав 

обумовmоється, по-перше, тим, що такі сутнісні характеристики 

держави, як політична влада та їі апарат [32,с.41], в умовах демо

кратичного політичного ре~му безпосередньо й опосередковано 

формуються суспільством і виражають його інтереси [23,с . 97]. По

друге, незважаючи на те, що держава відносно самостійна щодо су

спільства і її апарат завжди прагнув видавати власні інтереси за су

спільні [27,с . 518], демократичне суспільство навчилося тією чи ін

шою мірою захищати свої інтереси через закріплення й реалізацію 

прав, у тому числі й політичuих. 

Досвід вітчизняної і<..їорії і країн Західної Євроnи та США 

свідчить, що найефективнішим засобом використання державної 

влади у класових інтересах та в інтересах "загальних справ" для ви

конання загальнолюдської місії (38,с.50] служать політичні партії. 

Народивтись у надрах громадянського суспільства, вони виходять 

за його межі, перетворюючись на посередника між суспільством і 

державою, претендуючи на участь у здійсненні державної влади . 

Вони є єдиним елементом громадянського суспільства, який за 

умови оволодіння державною владою може задовольнити приватні 

інтереси громадян різних соціальних верств та заінтересованих груn 

через загальний політичний інтерес [27,с.743]. 

Тому завдання з'ясування ролі понад сотні політичних nар

тій України в іТ поступі до оновленого суспільства й держави як 
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суб'єктів і водночас об'єктів демократичних перетворень є доволі 

актуальною, тим білЬше, що навіть побіжний аналіз такої їх ролі й 

місця в політичній системі нашої країни , свідчить, що положення 

ст. 15 Конституції України далекс від втілення в реальне житгя, у 
nроцес формування дерл:<авної влади. 

Передумови такогь становища знаходяться практично в 
усіх сферах суспільного житrя сучасної України, Гі історії та тради

ціях. Але, як вба•шється, ключом для відповіді на поставлене за

вдання може бути дослідження природи конституційного права 

громадянина на свободу об ' єднання в політичні партії у взає

мозв'язку зі з'ясуванням сутності його прагнення до реалізаці'і цього 

права. Постановка проблеми саме таким чином базується на діалек

тичному системному взаємо3в' я3ку прав тодини і громадянина, як 

складників його внутрішнього світу, яким є потреби та інші елемен

ти мотивації, бо . вивчення одного бе3 другого не можливо. 

[lЗ,c . lOl]. Обумовтоє таку точку зору і думка деяких вчених, що 

політична наука і наука конституційного права виявилися не зовсім 

готовими 3а допомогою свого традиційного інструментарію поясни

ти складні й неоднозначні питання, що постали перед пострадянсь

ким світом на порозі ХХІ ст. fl, с.5]. 

Проблема природн прав .ІІЮдини і громадянина ставилася 

деяКими вченими Західної Європи і США ще в ХУШ - ХІХ століт

тях. Так, Ж.П. Марат писав, що права mодини витікають єдино з П 

nотреб [20,с.242], американський філософ і юрист О. Холмстакож 

бачив права людюп1 та Гі потреби в органічній єдно,:ті [7, с.397]. На 
зворотному зв'язку потреб mодини з правами наголошував амери

канський юристТ. Пейн: підкресmоючи, що остання вступає в сус
пільство, щоб краще забезпечити свої права [24,c.l89]. З'ясовуючи 
сутність прав mодини, Р . фон Ієрінг зазначав, що вони гарантують й 

житrєві інтереси, допомагають задоволенюо власних потреб 

[4,c.327J . Науковці виходили з того, що потреби є фундаментальною 

властивістю mодини 144, с.ЗО], внутрішнім стимулом будь-якої дія

,'ІЬності. А в сукупності стимулів житrєдіяльності вони відіграють 

особливу роль, тому що, по-перше, служать відправною точкою всі

єї системА 'стимуmовання і, по-друге, - найбільшою мірою орієнто

вані на необхідні засоби існування суб'єкта [6,c.l5]. 
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Такий погляд на проблему можна пояснити тим, що саме в 

той час почали формуватися індивідуаітізм, раціоналізм і супровідні 

їм протестантська етика, громадянське суспільство і правова держа

ва. Слід звернути увагу на переконання психолога ХХ ст. Е. Фром

ма, що дослідження правових проблем за таких умов вищою мірою 

підлягає вnливу психологічної структури особи [42,с.342) . 

Наприкінці ХіХ- початку ХХ століть у зв'язку з розвит

ком капіталістичних відносин у Росії, зростанням інтересу до ролі 

людини як суб ' єкта політико-правових та інших суспільних відно

син, розумінням необхідності підвищення значення права в суспіль

стві, дещо подібне бачення зазначеної проблеми зустрічаєrься і в 

працях російських юристів: наприклад, Л.І. Петражицькнй дослі

джував питання права й мотивів поведінки, Є.М. Трубецький - пра

ва й інтересу [25,40). 
Схожий, на перший поб.ЩШий погляд, підхід можна побачи

ти і в радянській правовій науковій літературі. Так, В.Н. Кудрявцев 

вважав, що юридичний і психологічний механізми є сутністю, 

тобто складниками (аспектами) єдиного механізr.fУ ДІІ права 

lll,c.68), а В.Т. Кабишев, субординуючи ці аспекти, підкреслював, 
що nри соціалізмі громадJІmІ слідують нормативним установкам у 

першу чергу як загальному наказу, який виходить від держави, при

•юму не через страх негативних наслідків, а в силу позитивної сто

рони останнього -- його державного походження. І далі вчений ро

бить висновок, що мотиви правомірної поведінки громадян закладе

ІЮ в самій сутності соціалістичної Конституції [8,с.41, 42]. 
Значна роль у з'ясуванні, яким чином цей Основний Закон 

країЮІ обумовлював мотиви поведінки людини, належить Г.В . Ма

льцеву, який nише, що соціалістичні норми ·- це своєрідні вказівки 

індивіду на те, як він повинен поводитися, щоб заслужити позитив

ну оцінку своїх дій з боку суспільства й держави [18,с.9]. Іншими 

словами, психологічна заданість поведінки особи в рамках заКріп
леного права спрямована не стільки на задоволення власЮІХ потреб, 

11кі були, до речі , об'єктом формування з боку КПРС та Радянської 

держави [З,с . 125], скільки на задоволення суспільних згідно з марк

систсько-ленінською ідеологією. "Найважливішим у маркс'~стсько

JІСнінській концепції прав людини є їх соціально-класова інтерпре-
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тація" [33,с . б] . 

За часів розбудови в колишньому СРСР у радянській філо· 

софській правовій літературі була зроблена спроба дещо зміститtt 

аІЩенrи. Наnриклад, В.К. Забіrайло n1начав, що було б несправед· 

ливо абсолютизувати соціально-класову основу прав люди · 

ни . .. Марксизму близька прогресивна сутність природно-правов01 

доктрини невідчужуваних прав людини. Однак, якщо ця доктрижІ 

виводила права останньої з ії "природної" природи, то марксизм іде 

від реально існуючої соціальної природи, тобто від становища лю· 

дини в суспільстві і насамперед у процесі суспільного виробництва 

[5, с. 20]. Людину, таким чином, марксистсько-ленінська ідеолоrі >t 

вбачала ЛЕ сукупність суспільних відносин [41 , с. 52], тому й внут· 

рішній світ мав їм відповідати через згаданий вище процес форму

вання потреб . КПРС, як єдина партія, точніше, ії керівні ланки, бу 

ли спрямовуючою силою для індивіда. Тому громадяни СРСР, ) 
тому числі й Радянської України, не мали закріпленого на рівні Ос· 

новного Закону держави права брати участь в управлінні державни

ми справами через участь в цій партіі. В.І.Ленін, тільки розпочавш1 

боротьбу за створення авангардної партії, ще в 1895 - 1896 рокя:-. 

писав, що найбільш нагальною вимогою робітників і першим 3а

вданням робітничого класу повинно бути досягнення політичнен 

свободи, тобто прямої, забезпеченої законами (конституцією) учас1 1 

всіх громадян в управліннj державою, закріплення за усіма грома 

дянами nрава вільно збиратися, обговорювати свої потреби, вnливя 

ти на державні справи через об 'єднаЮІЯ (союзи) та друк [15, c. l 07}. І 

ні слова про політичну партію, ях найефективніший інструмею 

впливу на державу, тому що вона, будучи передовою, за його пере· 

конанням, має складатися з революціонерів-професіоналів, які по

винні висуватися натовпом; та учасників політичної організації 

виконавців окремих спеціальних завдань [16,c.ll2,119, 128]. І далІ 

він накреслює шлях, яким робітник може попасти в соціал

демократичну організацію: "ми зобов'язані доnомагати будь-яком) 

видатному за своїми здібностями робітникові перетворюватися на 

професійного агітатора, організатора, пропагандиста .. . " [16,c.l3 2J 
Ось чому згадане вище право було закріплено в Статуті КПРС 

[35,с.5], яка у своїй діяльності керувалася не Конституцією й зако· 
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ІІІІМИ, а марксистсько-ленінським ученням та своєю Програмою 

І ~.с.4}. Виходячи саме з цього, Ф. А. Хоменок, напрИЮІад, конкре

И'ІУЄ формулу реалізації громадяна..\-fи своїх політичних прав і ролі 

nяртії в цьому : радянські люди беруть участь в управлінні суспільс

rвом і державою під керівництвом КПРС (43,c. l4]. 
Таким чином, при такому підході мотивація (тобто суто 

ІІЮдське) мала пораджуватися не стільки внутрішнім світом грома

'lЯнина дr1Я реалізації певних потреб, скільКи зовнішнім - nартійно

\Сржавними нормативними установками. Тому "психологізація" на

укових досліджень, на думку О. Литвака, вважалась важким мето

дологічним гріхом [17]. 
Тільки в останні роки вчені-юристи України та інших країн 

НД відновили традицію дослідження прав людини і громадянина з 

урахуванням їх внутрішнього світу. Так, П.М. Рабінович і Ю.М. То

дика, характеризуючи природу права, зазначають, що вона є мож

ливостями людини і громадянина [28). У монографії, присвяченій 

дослідженто Конституції як політико-правового, мора.пьного, цін

нісного та ін . феномену Ю.М. Тодика вnерше виділяє такі парагра

фи, як «Конституція і людина», «Конституція і людська гідність», 

·щертаючи особливу увагу на те, що в державно-правовому асnекті, 
по суті , не досліджена категорія «інтерес», хоча саме він є спону

кальним мотивом дій суб'єктів конституційно-правових відносин 

І39,с.6,107, 156]. О. Ф. Скакун теж наголошує на тому, що права лю

дини - це її можливості, але дa..rri додає - «. .. діяти певним чином 
для задоволення потреб» [32,c. l86). Н.Г . Шукліна називає ще один 

суттєвий момент, підкреслюючи, що право людини і громадянина -
це можливості · для задоволення тих потреб, що сформувалися 

І9 ,с.211]. Дещо нова формула щодо елементів права й мотивації по

ведінки міститься у монографії під редакцією 0 .0 . Лукашової, де 

·~азначається, що права людини і громадянина - це концентрований 

вираз потреб та інтересів [26,c.30j. У такому ж ключі розглядає пи
тання й А. Алієв : «КонституЦійні норми, що передбачають право на 
.об'єднання, дають широкий простір для реалізації різних цілей люд

ської діяльності» [ l ,c. lQl. До речі, саме він зробив першу спробу до
слідити поняття і зміст права на об'єднання, визначив його ~к 

суб'єктивне право, що має своїм результатом створення громадсь-
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ких, релігійних, підприємницьких та інших об'єднань [l,c.l3] . Пра

во ж на свободу об'єднань у політичні партії, по суті, залишилося 

поза увагою вченого . 

Заслуговує на увагу позиція М.І.Малишка який вважає, що 

права тодини і громадянина визначають можливість користуватися 

благами для задоволення своїх інтересів і потреб [10,c. l 26] У його 
теоретичній конСтрукції щодо досліджуваної проблеми політичні 

партії, в руках яких зосереджена державна влада або які знаходяться 

в опозиції демократичному політичному режимі, можна розглядати 

як благо. Інакше кажучи, якщо первинні (базові) потреби не можуть 

бути задоволені без того чи іншого впливу державної влади, то реа

лізація потреби об'єднуватися в політичні партії, які вибороли дер

жавну владу на основі закріпленого в Конституції відповідного пра

ва, є умовою їх задоволення. На думку В .В . Ре•шцького, індивід 

пов'язує з політичною акrивністю певний суб 'єктивний смисл 

[29,с.21]. 

Значну увагу з'ясуванню сутності права громадян на свобо-
.г 

ду об'єднуватися в політичні партії приділили О.Г. Кушніренко та 

Т.М. СлиНько, які зазначають, що це право, з одного боку , забезпе

чує можливість участі ко:»аюго в політичному житті , а з іншо1·о -
перешкоджає узурпації влади державою, однією тодниою або гру

пою людей [12,с.81]. Аналізуючи це право, вони зробили цікавий 

висновок про те, що воно виступає своєрідною системою прав: пра

во створювати політичну партію, вступати до неї, стримуватися 

від вступу, виходити з партії, розпускати її тощо [12 ,с . 82] . При цьо

му вони обстоюють точку зору про те, що права громадянина не є 

абстрактною можливістю взагалі, а виступають конкретними й різ

новидами, мають межі, зафіксовані в законі «мірю> , «дози», «пор

ції» [12,c.ll]. 
Дещо по-іншому розставили акценти Ю.І. Лейбо, Г.І . Толс

тап'ятенко та КА. Екuпайн, наголошуючи на тому, що не індивід 

повинен виправдовувати свої дії; якщо він прагне скористатися од

нією зі своїх свобод, а держава, якщо ·вона хоче обмеЖИти цю сво

боду. І далі підкрестоють, що основні права лише задають масштаб, 

у рамках якого може бути перевірена дійсність встановлення конк

ретного правопорядку або певної міри державної влади [14,с.37} . 
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Більшість наведених підходів до погля,ду на цю проблему 

відповідають, на нашу ,цумку, європейському й північно

американському менталітету [ЗО,с.243-244], в основі якого лежить 

протестанська етика, яка спрямовує людей на добросовісну, сумлін

ну методичну працю як підгрунтя власного добробуту. В Україні, 

Росії, як і в інших пострадянських країнах, праця протягом століть 

була майже тотально підневільною і здійснювалася під значним ти

ском позаекономічного примусу {34,c.l22]. 
Спроба утвердити протестанську трудову етику в Україні 

я:к основу індивідуалізму, що обумовлює плідність більшості з на

ведених підходів до розуміння права громадянина, у тому числі й на 

свободу об'єднання в політичні партії, на думку І.С. Старовойта, 

приречена. Як вважає вчений, це поясиюється тим, що, по-перше, 

названа етика вичерnала себе навіть у тих країнах, де вона була па

нівною, а, по-друге, протестантизм ніколи не був поширеним серед 

українців, тому сподіватися на те, що він швидко й безболісно ста

не масовою релігією сьогодення Украіни, - наївність [34,c.l23]. 
Безперечно, це такою ж мірою стосується і Росії. Ось чому цілком 

зрозумілою є точка зору О.Г. Рум'янцева, що Росія йде до нового 

типу плюралізму, який засновано передусім на соціокультурних і 

цивілізаційних різницях [3l,c.l05]. 
Разом з тим у сучасній науковій літературі в деяких дослі

дженнях робиться спроба nідійти до nроблеми з урахуванням істо

ричного досвіду Росії, інших країн, які nротягом сто!lіть входили до 

їі складу, а також особливості в даному виnадку російської мен

тальності. Так, В .М. Карельський, розглядаючи права й свободи 

людини і громадянина як природні можливості [36,с.498), акцентує 

увагу на тому, що російському менталітету не притаманне проти

ставлення сусnільства і держави: общинність, соборність і держав

ність завжди згладжували протиріччя між державою і людиною 

[36,c.l87]. Сnираючись на це, він вбачає шляхи реформування ро

сійського суспільства за умов збереження і зміцнення держави як 

інструмента системних суспільних перетворень [Зб,с.196, 197] . 
Нам вбачається, що проведеІJНЯ реформ, приміром, по-китайськи 

сrало унеможливленим nісля серпневи.х nодій 1991 р. На нинішньо
му етапі зміцнення державної влади (що є вельми нагальним) мож-
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1 111/ШМ ЛНШС На ruдгрунті НОВИХ демокраТИЧНИХ nрИНЦИПіВ, СерСІІ 

11ких персдовсім визнання тодини і громадянина зі своїми nравам11 

та свободами найвищою соціальною ціннісnо, поєднане з політич· 

ним runоралізмом, яЮ все ж таки займуть своє місце. 

Можна продовжити аналі.з {381 поглядів учених - nравни · 

ків, істориків, соціологів, політологів, філософів, психологів на цю 

проблему, але й наведеного досить, щоб зробити висновок, що в су

часній науковій літературі, особливо з теорії держави і nрава та кон

ституційного nрава, права тодини і громадянина. у тому числі іі 

право на свободу об'єднання в політичні партії, розуміється не тіль

ки як міра можливої поведінки, але й як сама можливість для само

реалізації, тобто задоволення індивідуальних потреб. Доречною зда

ється нам і думка про те, що в праві свобода отримує необхідну 

опору й гарантію, а особа - можливість задоволення свого інтерес~ 

[37,с . 239]. 

Але далі зазначеного бачення проблеми увага науковців по

ки що не поширювалася. Ось чому дуже актуальним вважаємо за 

вдання дослідити природу nрава громадянина на свободу 

об'єднуватися в політичні партії не тільки через закріnлену в ньому 

свободу певної політичної самореалізації, а й чере.з механізм остан

ньої, тобто суто людський аспект. Під цим розуміємо використання 

не тільки принципів і методів науки конституційного права, а й 

психології та юридичної антропології індивіда. 

Американський nсихолог А Маслоу писав, що це nраво 

врегульовує суто людське в людині [2l,c.7]. На користь коректності 

й актуальності поставленого .завдання свідчить думка німецького 

соціолога К. Манхейма про системність суспільних відносин. Полі

тичні партії - їх невід' ємна складова частина. Людина з її nотребами 

й інтересами, - підкреслював він, - інша, але більш важливий скла

дник (l9,c.35]. Тому досліджувати їх без взаємозв'язку неможливо. 
Заnроnоноване · бачення проблеми дозволить, вважаємо, 

.зробити певний внесок у подолання домінуючих у сусnільній свідо

мості й політичній практиці соціоцентричних і державоцентричних 

установок, що nередбачають превалювання суспільства і держави 

над особою [22,с.48]. 

В Україні після проголошення незалежності , особливо у 
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уrій половині 90-х років, незважаючи на певні відмінності в під

одах, у дослідженні природи права громадян на свободу 

'єднання в політичні партії, можна побачити відновлення тради-

Іtії, започаткованої європейськими, американськими й вітчизняними 

оревотодійними вчени.'\fи-правниками. Вона у свій час була видо

ІМінена представниками радянської юридичної науки, які право 

І'JЮМадянина розглядали як можливість для задоволення не стільки 

ІІІдивідуальних, скільки суспільних, класових потреб. Тому й право 

ИІІ участь в авангардній партії було не конституційним, а статутним, 

ласне, правом безпосередньо самої партії. 

Застосування підходу до дослідження права громадянина на 

ободу об'єднуватися в політичні партії з використанням органіч

ного поєднання принципів і методів науки конституційного права, 

ІІсихології та юридичної антропології дозволяє дещо по-іншому 

ІЮ'Іrлянути природу досліджуваного права. Воно бачиться вже не 

1 іньки як можливість або міра можливої поведінки, яка отримала 

ІІІкріплення в чинній Конституції і законах, тобто як суто правова 

kІtтсгорія. Природа цього права розширюється, воно під таким ку

м зору виступає можливістю для задоволення сформованих по

Ірсб. Інакше кажучи, між правом тодини і громадянина як юриди

•нюю категорією, потребами та іншими елементами мотивації по-

•дінки тодини і громадянина як психологічних і філософських ка

І горій та менталітетом як категорії юридИчної антропології, про

І Jщдається сталий системний взаємозв'язок. 

Оскільки потреба є фундаментальною властивістю тодини, 

11~ дозволяє розглядати П права як живу матерію, притаманну їй 

мкість, тому що саме усвідомлена потреба породжує право як мож

ивість ії реалізації. Якщо немає потреби, то й закріплене в Консти

ауції право буде непрацюючим, відірваним від реального життя. 

Такий підхід, з нашої точки зору, дозволяє певною мірою 

и ·шачити відповідність демократичних положень статей 36 і 37 
онституції України демократичному потенціалу дорослого насе

tсння нашої держави, який в основному залежить від його менталі

tту. А вказаний взаємо3в'язок дає підстави говорити також про 

ІІІІДто важливу роль стимутоючої функції права, особливо для 

України, Росії, інших країн ~НД, де в більшості дорослого населен-
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ня сформовано психологічний стереотип виконавця, спостерігача , 

який настав час змінювати. 

Закріплення в Основному ЗакоЮ України принциnів конс

титуційного ладу і серед них - політичного плюралізму, взаємо

пов' язується з тим, що політичні парпї як демократичнІ шстнтуцї1 

повинні брати участь у формуванЮ державної влади, в опонуванні 

державі в Гі етатиських зазіханнях щодо суспільства та в розв' я.занні 

інших питань. Разом з тим слабкі(..їЬ, розрізненість сучасних полі

тичних партій України, недосконалість правового регулювання їх 

статусу, неспроможність і неготовність rромм.,ян з об'єктивних чи 

суб'єктивних причин використати ті з них, які прагнуть до влади . 

для задоволення своїх первинних потреб породжують недовіру В3а

галі до можливостей демократії. Ця широка Панорама серйозних 

проблем і викликає необхідність грунтовного дослідження природи 

права громадян на свободу об'єднання в політичні партії з ураху

ванням особливостей України . 
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Національний Університет тrутрішніх 

справ, .м. Харків 

ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ДІЯЛЬНІСТЬ 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

Нормативно-правову основу організації та діяльності єди

ного органу законодавчої влади в Україні- Верховної Ради склада

ють Конституція [2; 1996.- N'~ 30.- Ст . 141] та закони "Про коміте
ти Верховної Ради України" [2; 1995.- N!! 9.- Ст. 134], "Про статус 
народного депутата України" [2; 1993. - NQ 3.- Ст. 17] , а таі\ож Рег
ламент Верховної Ради України [2; 1994.- N!! 35. -Ст. 338] . Важли
вим для діяльності законодавчого органу нормативно-правовим ак

том є Регламент Верховної Ради України (далі -Регламент) . Якщо в 

Конституції закріnлюються І-юрми. які встановлюють основні засади 

організації та діяльності цього органу, то в Регламенті має місце де

талізація його роботи . 

Регламент- об'ємний, насичений чисельними конкретними 

правовими нормами, правилами процедурного характеру норматив

но-правовий акт, без якого діяльність парламенту практично немо

жлива. Він повинен мати не тільки внутрішній для Верховної Ради 

·України характер. Його положення як нормативно-правового акта 

поширюються на всі органи, пов' язані з діяльністю українського 

парламенту, і обов ' язкові для них . З огляду на важливу регулятивну 

роль Регламенту до його підготовки, оформлення і прийняття необ

хідно ставитися так само, як і до приЙЮІТl'Я найважливіших 3аконів. 

Правознавці мають різні погляди стосовно його визначення. Так, 

В. Мелащенко характеризує Регламент як похідний від Конституції 

акт, який приймається на і.ї основі. конкретизує її nоложення, забез

печує перехід норм Конституції із "статики" в "динаміку" [4, с. 53] ; 
М.В . Баглай і Б.Н. Габричідзе підкреслюють, що Регламенти регу

люють коло питань, пов'язаних з організацією роботи ШlJiaT парла

менту, здійсненням законодавчого процесу [1, с. 32]; Ю.М. Тодика 
розглядає регламент як джерело конституційного права України, що 
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встановлює внуrріпппо організацію і процедуру роботи парламенту 

[9, с. 136]. 

Щодо юридичної природи Регламенту серед науковців іс

нують різні точки зору. За однією з них, регламенти парламенrів 

приймаються для реrушовання власних внутрішніх відносин і не 

становлять собою нормативних актів [5, с. 1241. Прихильники іншої 
вважають, що за своєю юридичною природою він є законом, який 

має свої особливості , обумовлені йоrо специфічним nредметом [6, 
с. 15; 7, с. 36; 10, с. 31]. Про це йдеться і в ст. 1.0.2 Регламенту, де 
зазначено, що він має силу закону. М.В. Баглай і Б.Н. Габрнчідзе за

уважують, що регламенти приймаються кожною палатою парламен

ту тільки для організації своєї діяльності і не потребують затвер

дження іншою палатою і nідпису Президента. Цим вони відрізняю·· 

ться від законів і являють собою нормативні акти з вузькою сферою 

застосування [1, с. 32]. Вбачається, що остання точка зору більш пе
реконлива. Юридична природа Регламенту українського парламенту 

визначе11а Конституцією України. 

З урахуванням поглядів учених під регламентом слід розу

міти сnеціал:ьний акт, який визначає порядок і процедуру діяльності 

колегіальних органів державної влади й місцевого самоврядування 

(наприклад, рад, Кабінету Міністрів, Конституційного Суду та ін.). 

Регламент Верховної Ради України- це нормативний акт, який міс

тить сукупність правил, що визначають порядок і процедуру діяль

ності цього органу та його структурних підрозділів і nокликаний ре

rулювати суспільні відносини у сфері форм і методів, здійснения 

функцій і повноважень. 

Слід зазначИти, що згідно з ч. 5 ст. 82 Конституції України 
норядок роботи Верховної Ради встановлюсrься цією Конституцією 

r·a законом про регламент Верховної Ради України (який, до речі, до 
цього часу не прийнято). Чинним на сьогодні є Регламент Верховної 

Ради України , прийнятий ще 27 липня 1994 р., тобто до прийняття 
ІІОвої Конституції, тому значною мірою застарів у багатьох своїх 

rrоложеннях і не відповідає ні нормам Основного Закону, ні вимогам 

•racy. Конституція України має найвищу юридичну силу, тому Рег
ІІамент є чинним у частині, яка не суперечить Основному Закону. 

Головним недоліком діючого Регламенту є те, що в ньому 
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не знайшли свого закріплення нові реалії українського парламенту, 

такі як багатопартійність, політична і парламентська опозиція та па

рламентська більшість. Ці обставини багато в чому сприяли парла

ментській кризі, що мала місце на початку 2000 р. і була подолана 

лише завдяки значним і неординарним зусtшлям створеної парла

ментської більшості, що викликало суперечливу реакцію як серед 

народних депутатів України, так і у вчених-правознавців . 

Особливу дискусію викликали постанови Верховної Ради 

України про: а) форму та порядок голосувания на засіданні Верхов

ної Ради; б) перенесення місця проведення засідання Верховної Ра

ди; в) внесення змін до існуючого Регламенту; г) відкликання Голо

ви Верховної Ради; д) відкликання Прешого заступника Голови 

Верховної Ради; е) перелік комітетів Верховної Ради; є) обрання го

лів комітетів Верховної Ради. 

Регламент встановmоє порядок скликання і проведення се

сій Верховної Ради України, її засідань, формування органів держа

вної влади, визначає законодавчу процедуру, порядок здійснення 

контрольної діяльності, процедуру окремих видів діяльності Верхо

вної Ради, її органів та організацій, народних депутатів, посадових 

осіб та іиші процедури (ст. 1.0.2.). У Конституції чітко не визначено 
число народних депутатів, які повинні бути присутніми на засіданні 

Верховної Ради України для й відкриття, проведення і прийняття на 

ній рішень. У ч. 1 ст. 3.1.6. Регламенту говориться, що засідання 
Верховної Ради відкривається і проводиться, якщо на ньому прису

тнє число депутатів, зазначене в ч. 2 ст. 104 Конституції України 
(Основний Закон) від 20 квітня 1978 р. [8]. Відповідно до ст. 2 Зако

ну "Про прийняття Конституції і введення й в дію" від 28 червня 
1996 р. Конституція (Основний Закон) України від 20 квітWІ 1978 р. 

втратила чинність. Тому із зазначеного питання в чинному законо

давстві України в наявності є правова прогалина, яку необхідно за

повнити шляхом внесенм відповідного доповнення до Регламенту . 

А для виходу із цієї ситуації поки що доцільно керуватися положен

нями ст. 91 Конституції України, у якій закріплюється, що Верховна 

Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю від 

й конqитуційного складу, крім випадків, передбачених цієї Консти

туціаd. Верховна Рада України- єдиний орган законодавчої влади . 
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причому й основною Гі функцією, безумовно, є законодавча. Внаслі

док цього можна зазначиш, що для здійснення законодавчої функції 

(прийНЯ'ІТя закону) достатньо присутності на засіданні Верховної 

Ради України, як мінімум, більшості від конституційного складу па

рламенту, тобто 226 народних депутатів України . 

Згідно зі ст. 88 Конституції Верховна Рада України обирає 
зі свого складу Голову, Першого заступника і заступника Голови 

Верховної Ради і відкликає їх . Голова Верховної Ради України: 

а) представляє Верховну Раду в Україні та за й межами, забезпечує 

її взаємодію з органами виконавчої, судової влади, Верховною Ра

дою Республіки Крим, органами самоврядування; б) вжнває заходів 

до охорони й захисту честі й гідності Верховної Ради, її органів та 

депутатів ; в) веде засідання Верховної Ради, забезпечує дотримання 

на них регламенту; г) підписує акти, прийняті Верховною Радою, 

засвідчуючи цим відповідність їх змісту прийнятим цими органами 

рішенням, тощо (ч. 1 ст. 4.3.8. Регламенту). Відnовідно до ч. 1 
ст. 3 .1 .2. Регламенту засідання Верховної Ради України відкрива
ють, ведуть і закривають Голова Верховної Ради або його заступни

ки. Тому Перший заступник, як і заступник Голови Верховної Ради, 

мають право відкривати, вести і закривати пленарні засідання. 

Норми Конституції України і Регламенту не визначають 

конкретне місце проведення пленарних засідань Верховної Ради 

України. У Регламенті встановлюється, що інформація про місце й 

час проведення засідань Верховної Ради і реєстрації народних депу

татів публікується в газеті "Голос України", повідомляється іншими 

засобами масової інформації, а також заздалегідь доводигься до їх 

відома (ч. 2 ст. 2.3.1 .). На підставі цієї статті народні депутати 

України в Зазначеному порядку були повідомлені про місце й час 

проведення засідання Верховної Ради України в "Українському до

мі" , і 21 січня 2000 р. більшість народних депутатів прибула на її за

сідання . У цьому приміщенні було прийнято декілька постанов. Вер

ховної Ради України у тому числі й вищезазначених, більшієтю . го

лосів народних депутатів. Що стосується переобрання керівників 

Верховної Ради, то слід зазначити, що Голова Верховної ·Ради .вико

нує суто організаційні та представницькі функції, забезпечує ефек

тивну роботу парламенту. Він не має права бути .членом бу,ць~якої 
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депутатської фракції чи групи, зобов'язаний бути неупередженим у 

своїх висловах і діях, захищати інтереси всіх депутатів незалежно 

від їх партійної належності, створювати належні і головне - рівні 

умови для їх діяльності. Він може бути в будь-який час викликаний 

Верховною Радою на його прохання, а також у зв'язку з незадовіль

ною його роботою на цій посаді або через інші обставини (ч. І 

ст. 4.3.4. Регламенту). У Регламенті передбачено підстави достроко

вого припинення повноважень Голови Верховної Ради, чітко визна

чена процедура його відкликання. 21 січня 2000 р. Верховна Рада 
України прийняла постанову про внесення змін до ст. 4.3 .4. Регла
менту, згідно з новою редакцією якої була здійснена легітимна про

цедура відкликання Голови Верховної Ради О.М. Ткаченка. Проце

дура відкликання Першого заступника Голови Верховної Ради є 

аналогічною процедурі відкликання Голови Верхової Ради (ч. 2 
ст. 4.3.7. Регламенту). 

Відповідно до п. 3 ст . 88 Конституції, п. 4 ст. 4.3 .8. та 

ст. 7.0.3. Регламенту Голова Верховної Ради України підписує акти, 

прийняті Верховною Радою, засвідчуючи цим відповідність їх зміс

ту прийнятим органом рішенням. У чинному законодавстві України 

не передбачено право інших посадових осіб парламенту (в тому чи

слі й головуючих на засіданнях Верховної Ради України) підписува

ти такі акти . У той же час можуть мати місце ситуації, коли, по

перше, Голова Верховної Ради з поважних причин може бути відсу

тнім на засіданні парламенту, по-друге, коли розгЛЯдається питання 

про його дострокове відкликання. У таких ситуаціях відповідну 

постанову, напевно, має підписувати головуючий на цьому засідан

ні. Як вбачається, підпис Голови Верховної Ради України не є ви

значальним чинником у набранні парламентським актом юридичної 

сили; головним є волевиявлення більшості народних депутатів, яке 

Голова або ж його заступники, тимчасово головуючі на засіданні. 

засвідчують своїм підписом. Останній тезис, вважаємо, доцільно за

кріпити в Регламенті. 

Одним із напрямків підвищення ефективності діяльності 

Верховної Ради України є створення в ній парламентської більшос

ті, яка була б здатна об'єднати зусилля депутатських фракцій і груп, 
позафракційнf народних депутатів для законодавчого забезпечен-
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ня соціально-економічних і політичних реформ, спрямованих на по

долання системної кризи в суспільстві, підвищення добробуту гро

мадян України на підставі скоординованої діяльносrі й солідарної 

відповідальності законодавчої та виконавчої гілок влади . У зв' язку 

1і створенням такої більшості , з урахуванням нового реального роз

І<Ладу політичних сил, на підставі ч. 1 ст. 89 Конституції України, 
ч. З С-"Г. 4.2.2., ст. 4.4.3., ст. 4.4.4., ст . 4.4.6. та ст. 4.4.7. Регламенту 
народні депутати прийняли постанову про новий перелік комітетів. 

Крім того, були легітимно переобрані голови деяких nарламентсь

ких комітетів. Ці дії народних депутатів з парламентської більшості 

цілком закономірні, бо вони взяли на себе nовну відповідальність за 

ефективну роботу Верховної Ради України і повинні мати можливо

сті для реалізації своїх повноважень і завдань. Вважається, що на

родні деnутати можуть встановmовати сnеціальні умови для своєї 

роботи на сесії nарламенту на окремі засідання, на певний час. Але 

'Іа ці рішення належить проголосувати більшості деnутатів, а також 

має бути прийнята nостанова про чітке закріплення процедури, часу 

ra інших умов дії Верховної Ради. 
Для розв'язання протистояння між nевними групами на

родних депутатів (так званими "більшістю" і "меншістю"), з ураху

нанням прогалини в чинному законодавстві щодо статусу цих груп, 

необхідно керуватися конституційним принципом верховенства 

нрава. Приклад Конституційного договору між Верховною Радою і 

Президентом України 1995 р . тільки засвідчує сnроможність неор

динарних правових кроків як шляху для подолання конфліктних си

туацій у державі й сусnільстві. 

З огляду на наведене можна зробити висновок, що постано

ви Верховної Ради України про форму та порядок голосування на 

'Іасіданиі Верховної Ради, про перенесення місця проведения ії засі

дання, про внесення змін до й Регламенту, про відклиКання Голови 

або nершого заступника Голови Верховної Ради, про перелік ії ко

мітетів чотирнадцятого скликання, про обрання голів цих комітетів 

ra інші прийняті в межах Конституції і законодавства України. 
27 червня 2000 р. Конституційний Суд України прийняв ух

валу про nрипинення конституційного провадження щодо відпові

альності Основному Закону зазначених постанов Верховної Ради 
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"за їх непідвідомчістю Конституційному Суду України" у зв'язку з 

тим, що вони є внутрішньою справою парЛаменту (3; 2000.- N!! 3. 
С. 26-30]. Таким чином, єдиний орган констИтуційвої юрисдющії в 
Україні фактично визнав як правомірність створення у Берхоnній 

Раді парламентської більшості, так і легітимність прийштих нею 

рішень. 

Однак питання та проблеми, про які йдеться у статті , свід· 

чать про те, що законодавство про організацію й порядок роботи 

ВерхQвної Ради УкраїнИ потребує зна•шоrо вдосконалення. Так, для 

нор,малізації роботи Верховної Ради, підвищення й ефективності, 

забезпечення прав парламен:rської більшості й опозиції у найближ

чий час необхідно прийвяти новий закон про Регламент Верховної 

Ради України, закони про політичні партії, про політичну й парла

ментську опозицію, про нормативно-правові акти, закони й законо

давчу діяльність. 

Список літератури: !. Баглай М.В., Габричидзе Б.Н. Констиrуцион· 
ное nраво Российской Федерации. " М.: ИНФРА-М, 1996. - 512 с . 2. ~ідомості І3ер· 
ховної Ради України. 3. Вісник Конституційного Суду України. 4. Констиrуційн е 
право України: Підручник І За ред. В.Ф. Погорілка. - К.: Вища шк., 1999. - 738 с . 
5. Консти·rуционное (государственное) право зарубежньІх стран. - Т. 2. - М. : Изд-во 

БЕК, 1995. - 342 с. 6. Кривенко Л.Т. Законодательная деятельность ВерховньІХ Сове
тов союзньІх республик: Автореф. дис .... д-ра юрид. наук . - К., 1987. - 37 с . 7. Лукья
нова Е.А. Закон как источник советского государственного права.- М., 198\. - 230 с. 
8. Политиздат УкраиньІ. - К. , 1978. 9. ТодЬІка Ю.Н. Констиrуционное право Украи
НЬІ: отрасль права, наука, учебная Дисциш1іша. - Харьков: Фолио-«Райдер», 1998. -

. 292 с. 10. Рубен В. О. О Регламенте Верховного Совета СССР// СоветЬІ народньІх де
путатов. - !979. - N2 7. - С. 29-37. 

УДК 347.55 

НадійШJІа до редакціі 26.12. 2000 р. 
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Национальная юридическая академия УкраиньІ 

и.мени Ярос}/ава Мудрого, г. Харьков 

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ИЗ НЕОСНОВА ТЕЛЬНОГО ОБОr АЩЕНИЯ 

Обязательства из неосновательного обогашення относятся к 

охрани:rельньrм, с помощью которЬІх реализуется право на зашиту 
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гражданеких прав. Посредством предьявления исков из неоснова

тельного обогащения граждане и организации защищают свои иму

щественнме права. Однако указаниьІЙ нск не является едннствен

ньrм средством защитьІ, nоскольку последние защищаются также 

посредством предьявления винднкационного иска, иска о возмеще

нии вреда и др. В связи: с зтим возникает вопрос о возможности вьІ

бора того или иного способа защить1, перед которЬІМ неизбеЖІю 

встает потерпевший . По вьrражению Е.А. Флейщиц, обязательства 

из неосновательного обоrащения являются гражданско-правовьІМ 

средством защить1 собственности, необходнмЬІм дополнением дру

гих гражданско-правовьІх средств - виндикацин и обязательств из 

причниения вреда [10, с.221]. 
До недавнего времени в советской юридической литературе 

велась длительная, но плодотворная дискусеня по рассматриваемо

му в данной статье вопросу, вьІзванная тем, что ранее действовав

UІее гражданское законодательство союзньІх республик рассматри

вало неосновательное обогащение как самостоятельное внедоговор

ное обязательство наряду с договорньІм, деликтнЬІм_ и винднкаци

онньІм требованиями. При предьявлеиии их правила о неоснова

тельном обогащеюш не должнЬІ бьши применяться. УченьІми

цивилистами уделенодолжное внимание разграниченню между на

'ІванньІми требованнями и случаями неосновательноrо обогащения, 

ибо такое разграничение бьшо необходимой предпосьmкой пра

вильного применения норм гражданского законодательства [5, 
с. 677]. 

С принятием ч. 2 Гражданского кодекса Российской Федера
ции, предусмотревшей в ст. llОЗ, что неосновательное обогащение 

нвляется общей защитной мерой, которая может исnользоваться 

субснднар но (дополнительно) с другими требованиями, меняется 

направление исследований на установление границ такоГQ примене

ния и на определение содержания новой роли зтоrо гражданеко

правового института. 

О неослабевающем иитересе к рассматрив:;tемой проблеме 

свидетельствует рассмотрение авторами новейшиХ учебников по 

Іражданекому праву вопросов о соотношении требований о возвра

rе неосновательного обогашення с другими требованнями о защите 
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гражданеких пра н и о субсидиарном применении обязательств из 

неоснователь:н:о І"О обогащения, а также последние публикации пра

воведов [3 , с.457-468 ; 4, с. 769-772 ; 8, c.l38-l 48}. 
Актуальной данная проблема является и для Украиньr, кото

рая стоит на пороге принятия нового Гражданского кодекса [9}, 
оnубликованньхй проект которого содержит ст. l265 , аналогичную 
по содержаншо ст. 1103 ГК РФ . Статья 1265 проекта предусматри

вает, что, поскольку иное не установлено настоящим кодексом, дру

гими законами или правовьІМи актами и не вЬІтекает из существа 

соответствующих отношений, правила, предусмотреннЬІе гл. 81 
«Неосновательное обогащение» , подлежат применению также к 

требованням : а) о во'шратс исполненного по недействительной 

сделке ; б) об истрсбовании имущества собственником из чужого не

законного владснин ; в) одной сторонЬІ в обязательстве к другой о 

возвратс исполнснноrо в сюви с зтим обязательствам; г) о возме

щении вреда, в том числе причиненного недобросовестньІМ поведе

ннем обогатившсrося лица . 

Первьrм названо требование о возврате исполненного по не

действительной сделке. Основанием недействительности сделки 

вЬІстуnает несоблюдение стороной (сторонами) требований преду

смотреннЬІх Кодексом, в момент совершения сделки (ст.206 проекта 

ГК Украиньr) . Общими правовьІМи последствиями признания сдел

ки недействительной вЬІступают двусторонняя реституция и возме-

. щение убьrтков. В случае недействительности сделки стороньr обя

заньr вернуть друг другу в патуре все полученное во исполн~ние 

зтой сделки, а при невозможности такого возnращення (в том числе, 

когда полученное состоит в пользовании имуществом, представляет 

собой вьшолненную работу, предоставленную услугу)- возмеСІ·ить 

стоимость полученного по ценам, существующим в момент взаим

ньІХ расчетов. Если в связи с совершением недействительной сделки 

причиненЬІ убьrтки другой стороне или третьему лицу, они подле

жат возмещению внновной стороной на общих основаниях в полном 

размере . В зтой связи правильно, на наш взгЛЯд, отмечает Е.А. Су

ханов: « .. . Предсставление права на реституцию - зто последствне 

недействительности сделки. Требование о возврате неосновательно 

приобретенного или ебереженного имущества - зто форма (способ) 
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осуществления права на реституцию» (3, с.458] . 

Кроме того, ст. 207 проекта ГК УкраиньІ предусматривает, 

что, если совершением недействительной сделки причинен мораль

ПЬІЙ вред, сторона, виновная в совершении зтой сделки, обязана его 

компенсировать в случаях, предусмотреннЬІх законом . ПравовЬІе 

последствия недействительности сделки, предусмотреннЬІе законо

дательством , не могут измсняться по соглашенmо сторон. 

Требование о возврате исполненного по сделке может бьnь 

предьявлено только стороне по сделке и носит взаимньІЙ характер. 

Как следует из содержания рассматриваемой нормь1, неоснователь

ное приобретение может состоять из вещей, определяемь1х родовЬІ

ми признаками, денег, имущественньІХ прав, индивидуально

определенной вещи. В литературе вЬІсказано мнение, что истребо

ванне индивидуально-определенньІХ вещей подчиняется нормам о 

виндикацин [3, с.459] . Аргументом такой позиции по-видимому яв

ляется утверждение о том, что раз сделка признана недействитель

ной, то, следовательно, и не возникли обязательственно-правовь1е 

отношения между сторонами. Позтому интересЬІ сторонЬІ, передав

шей во исполнение сделки индивидуально-определеннЬІе вещи, за

щищаются вещно-правовьІМ способом защить1 - виидикационнь1м 

иском. В зтой связи более обосноваиной вьІГлядит позиция 

Ю.С. Червоного, которьІЙ к обязательственно-правовьІМ способам 
защить1 права собственности относит иски о признании сделок не

действительньІми в тех случаях, когда сделки нарушают права соб
ственности, об исполнении договора в натуре , о взЬІскании убьІТ

ков, причиненнЬІх неисполнением обязательства, иски из причине

ння вреда, из обязательств по неосновательному приобретенmо или 

сбереженmо имущества (ст.469 ГК) (2, с.219] . Такой подход, дума

ем, основьІВается на том, что реституция является вполне самостоя

тельнЬІм правовь1м средством и не требует для своей реализации 

норм о виидикации. В случае повреждения иидивидуально

определенной вещи лицом, получившим ее в качестве предмета ис

полнения, как гласит правило ч.2 ст.1266 проекта ГК, приобретатель 
отвечает перед потерпевшим за тобую, в том числе и случайную, 

недостачу илн уху дшение безосновательно приобретенного или 

ебереженного имущества, которЬІе проІ:ІЗошли после того, как он 
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узнал или должен бьт знать о безосновательности обогащения. До 

:пого момента он отвечает лишь за умЬІсел и грубую неосторож

ность. 

Проект нового ГК УкраиньІ предусматривает в качестве пра

вового последствия признания сделки недействительной недопуще

нне реституции- взЬІскания переданного сторонами в доход госу

дарственного бюджета прц наличии умЬІсла обеих сторон по сделке. 

нарушающей публичньrй порядок При наличии же умЬІсла одной 

сторонЬІ все, переданное ею другой стороне, возвращается первой, а 

все, что она доJІЖНа бьша получить или получила от другой сторо

ньІ, действовавшей умьШІЛенно, взЬІскивается в государственньІй 

бюджет. Следовательно, право на кондикцию имеет лишь сторона . 

действовавшая без умьхсла. В ньrнешнем законодательстве УкраиньІ 

последствия совершения сделки, нарушающей публичньІй порядок, 

предусмотреньr ст. 49 ГК. Б силу п . 1 1 Раз-ьяснения Президиума 

Вьtсшсго арбитражного суда УкраинЬІ от 12 марта 1999 г. к сделкам . 

nодnадающим nод признаки ст. 49 ГК, относятся, в частности, те. 

которЬІс направленЬ! на незаканное отчуждение, незаканное ис

пользование или распоряжение об-ьектами права собственности ук

раинского народа: землей как основньхм национальньхм багатством. 

находящейся под особой охраной государства, ее недрами, иньrми 

природньІМи ресурсами (ст. 14, 15 Конституции УкраиньІ, разд. 11 
Закона УкраиньІ «0 собственности») , на приобретение вопреки ус

тановленньІм правилам предметов, из-ьять1х из оборота или оборот 

которьІХ ограничен, на сокрьггие предприятиями, учреждениями . 

организациями либо гражданами, получивтими статус суб-ьекта 

предпринимательской деятельности, доходов от налогообложеню1 

или использование имущества, находящегося в их собственности 

(пользовании) , в ущерб интересам общества, правам, свободе и дос

тоинству граждан. Если при наличии умьІсла сторон сделка не бьІЛа 

исполнена, она призвается недействительіІ:ой без применения по

следствий, предусмотренньІХ ст. 49 ГК [1 , с. 48]. 
При реализации двусторонней реституции может возникнуть 

ситуация, при которой будет педостаточно применения дополни

тельно кондикционного иска для защитьх прав одной из сторон по 

недействительной сделке. На основании какого же требования мо-
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жет бьІТь решен вопрос о компенсации улучтений в индивидуаль

но-определенном имуществе . Например, в квартире, которая должна 

бьІТь возвращена другой стороне при признании договора менЬІ 

квартир, принадлежащих гражданам на -лраве частной собственно

сти, недействительнЬІм. Ведь затрать1 ню ремонт могут превЬІсить 

рьrnочную ее стоимость и вместе с тем не ·влекут прямо пропорцио

ttальное повЬІшение цень1 . Как российский законодатель (ст. І 108 ГК 
России) , так и украинский (ст. 1296 проекта ГК) говорят лишь о 
nраве приобретателя требовать от потерпевшего возмещен:«я пене

сеннЬІх необходимьтх затрат на содержание и сохранение ·Имуще

ства с того времени, с которого он обязан возвратять доходь1 (когда 

он узнал или должен бьш узнать о неосновательном обогащенни) с 
·щчетом полученнЬІх им вьrгод. 

О .Н. Садяков предлагает в таком случае пряменить по анало

гии закона п . 2 иЗ ст . 623 ГК России, поскольку они соответствуют 

существу рассматриваемьrх отношений и ведут к справедливому 

разрешению зтого вопроса (6, с.724]. Однако такой подход, с нашей 
точки зрения, не является бесспорtІЬІМ, поскольку не всегда можно 

использовать даже идеи, заложеннЬІе в зтих нормах, не говоря уже о 

специфике аренднь1х отношений . Так, в п. 2 ст.623 ГК России ска:~а

tю, что в случае, когда арендатор произвел за счет собственнЬІх 

средств и с согласия арендадателя улучшения арендованного иму

щества, то он после прекращения договора имеет право на возме

щение стонмости зтих улучшений, если иное не предусмотрено до

говором арендь1. Применительно к приведенному примеру, о каком 

согласии может идти речь, не говоря уже о том, что договорнь1х ус

ловий бьІТь не может, так как в отличие от договора арендь1 договор 

мень1 не носит срочного характера. Аналогично сложно примснить 

и п.З ст.623 , базирующийся на согласии ареядодателя и опреде

ляющий судьбу неотделимЬІх улучшений . 

Как отмечает Е. А. Флейшиц, приобретение имущества может 

'\<\ключаться в получения права собственности на вещи или деньги, 

" ее улучшении u повьlшении качества, а зпачит, u стоuмости, в 

приобретении права требования к потерпевшему илн к другому ли

ІІУ и принятии услуг [10, c,2ll]. 
Безусловно, при разрешении спора о применении двусторон-
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ней реституции необходимо исходить из принципа, что ни одна из 

сторон не должна получить имущественную вЬІгоду без надлежаще

го правового основания. Тогда встает вопрос : а справедливо ли 

применять двустороюпою реституцию при условии, что имущество, 

вЬІступившее предметом договора, стало неравноценнЬІм за счет 

произведенньІХ улучшений, которьrе нельзя отнести к необходимЬІм 

затратам? Может произойти конкуренция требований обеих сторон, 

одна из которьІХ желает применения реституции, а другая, значите

льно увеличившал стоимость имущества, - возмещения стонмости 

неотделимьІХ затрат. 

~ устранения зтого пробела в законодательстве считаем 

необходимЬІм дополнить норму о последствиях признания сделки 

недействнтельной положением следующего содержания: «Если с 

момента заключения сделки до признания ее недействительной 

стоимость индивидуально определенного имущества, вьzступаю

щего предмето.м сделки, существенно возросла за счет неотдели

мьzх улучшений, произведенньzх другой сmороной, возра:ж:ающей 

против приведения в первоначальное состояние, двустороютя 

реституция не применяется». 

Кондикционньzй u виндикационньzй иски. 

Статья 1265 проекта ГК УкраиньІ допускает субсидиарное 
применение кондикционного иска - обязательственно-правового 

требования и иска виндикационного об ис1ребовании собственни

ком имушества из чужого незаконного владения. 

Последовательнь1м и убедительнЬІм представляется их раз

граничение Ю.К. ТолстЬІм . Во-первЬІх, считает он, в отличие от 

виндикацни, при которой собственнику (титульному владельцу) 

возвращается именно та сохранившаяся в патуре индивидуально

определенная вещь, владения которой он лишнлся, при неоснова

тельном обогащенни потерпевшему возвращается не то же самое, а 

имущество из числа однороднь1х вещей. Во-вторЬІх, если при вин

дикацин титульньІЙ владелец вправе нетребавать свое имущество от 

добросовестного возмездиого приобретателя только при условии , 

что оно вЬІбьшо из его владения помимо его воли (похищено, утерл

но или вЬІбьшо из обладання иньІМ путем, не зависящим от воли 

собственника), то при неосновательном обоFащении потерпевшему 
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возвращается такое же имущество независимо от того, каким путем 

вЬІбьшо имущество, составляющее предмет обогащения, из его вла

дения . Наконец, в-третьих, для удовлетворения виндикационного 

иска необходимо, чтобЬІ истребусмая вещь бьша приобретена ли

цом, от которого она истребуется. Требование из неосновательного 

обогащения может иметь место не только при приобретении, но и 

при ебережении имущества за счет другого лица [4, с.769,770]. 
В зтой связи определяющими являются положения ст.391 

проекта ГК Украиньz о расчетах при истребовании вещей из неза

конного владения: при истребовании имущества из чужого незакон

ного владения собственник имеет право т(>ебовать от недобросовес

тного приобретателя, т.е . лица, которое знало или должно бьшо 

знать, что его владенне является незаконньІМ, возвращения или воз

мещення всех доходов, которЬІе он приобрел или должен бьш при

обрести за все время владения, а от добросовестного приобретателя 

- всех доходов, которЬІе он приобрел или должен бьш приобрести 

со времени, когда узнал или должен бьш узнать о неправомерности 

владсиня или получил повестку по иску собственника о возвраще

нии имущества. 

В свою очередь, владелец - как добросовестньІЙ, так и недо

бросовестнЬІй - имеет право требовать от собственника возмещения 

осуществленнЬІх им необходимь1х затрат на имущество с того вре

мени, с которого собственнику принадлежат доходь1 на имущество. 

Кроме того, зтой нормой определяется судьба улучтений 

вещи, произведеннЬІх добросовестньІМ владельцем . Он может оста

вить за собой произведеннЬІе им улучшения, если они могут бьпь 

отделеньr от вещи, имеет право требовать возмещения произведен

ньІХ им на улучшение затрат, но не вьІШе размера увеличення стои

мости вещи. 

Следовательно, в первую очередь применяются указаннЬІе 

nравила, но вместе с тем собственник может ставить вопрос о взьІ

скании с недобросовестного владельца помимо доходов еще и неос

новательного сбережения, возникшего в результате использования 

индивидуально-определенной вещи [3, с.461). 
Согласно п . 2 cт.ll 05 ГК России лицо, неосновательно поль

зовавшееся временно чужим имуществом без намерения его приоб-
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рести, должно возместить потерпевшему то , что оно сберегло 

вследствие такого поведения, по цене, существовавшей во время, 

когда закончилось пользование, и в том же месте, где оно происхо

дило. В отличие от ГК России проект ГК УкраиньІ не содержит по

добной нормЬІ, а закрепляет лишь общее указание о том, что прави

ла главЬІ о неосновательном обогащении распространяются на слу

чаи сбережения имущества за счет Другого лица без достаточньrх 

оснований, установленньІХ договором или законом (ст. 1298) . 

В тех случаях, когда виндикация индивидуально

определенной вещи невозможна, ее собствениик вправе ставить во

прос о неосновательном обоrащении продавца [3 , с.462]. Неоснова

тельное обогащение в таком случае равняется сумме полученного 

вознаrраждения, и на зту сумму подлежат начислению процентьІ за 

пользование чужими средствами (п.2 cт. ll07 ГК России, ч.2 ст.1269 

проекта ГК УкраиньІ). О неосновательности обогащения можно го

ворить лишь со времени; когда продавец узнал или должен бьш уз

нать о неосновательном получения денежньrх средств. 

КондитщионньІй иск и требование стороньІ в обязательстве 

к другой о возврате исполненного в связи с зтuм обязательствам. 

Законодатель РФ предусмотрел субсидиарное применение 

кондикционноrо иска в зтом случае, поскольку гражданское зако

нодательство содержит прямЬІе указания на правовЬІе последствия 

такого рода предоставлений дЛя отдельньІХ видов обязательств . 

Речь идет не об исполнении в силу обязательства, а о таких случаях 

исполнения, которьrе явно вьІХодят за рамки содержания обязатель

ства, хотя сним и связанЬІ fб, с.721]. Необходимо учитьшать, что в 

ст.llОЗ ТК РФ (ст. 1265 проекта ГК УкраиньІ) говорится не о воз

враmе исполненного по обязательству, а именно в связи с з тим обя

зательством, что свидетельствует о том, что стороньІ находятся в 

обязательственно-правовьrх отношениях, при том как в доrоворнЬІх, 

так и во внедоrоворнь1х. Однако здесь имеет место вь1ход за рамки 

пред,\1ета обязательСтва, наnример, дваждьІ оплачивается предос

тавленная услуtа и в большем размере, чем зто предусмотрено ре

шением суда, возмещается прнчиненньrй вред. 

В юридической литературе справедливо предлагается разли

чать применение норм о неосновательном обоrащении к требовани-
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ям одной стороньІ в обязательстве к другой о возврате исполнивше

го в связи с :пим обязательствам от применения норм о неоснова

тельном обогащении к случаям неосновательного приобретения или 

сбережения имущества, возникающим в результате расторження до

говора, исходя из того, что в первом случае правовое основание во

обще отсутствует с самого начала, а во втором- оно отпадает [3]. 
Кондикционньtй иск u иск о возмещении вреда. 

Наиболее острая дискуссил в советской цивилистической ли

тературе проходила именно по разграниченmо применения указан

ньІх требований. Большинство исследователей склонялось к тому, 

что их следует различать по форме виньr. Ю.К. Толстой детально 

проанализировав вЬІсказанньtе точки зрения, пришел к вьшоду, что 

наиболее правильно разгранячивать деликтньrй и кондикционьІЙ 

иски в зависимости от того, образуется ли на стороне правонарути

теля имущественная вьІГода. Если наступление вредоноснЬІх по

следствий в сфере одного лица связано с образованием имущест

вениой вьrrодьr в сфере другого, то, независимо от того, произошло 

ли обогащение вследствие обстоятельств, которьrе нельзя вмснить в 

вину обогатившемуся лицу, или по вине последнего, предьявлен

ньІй к нему иск следует квалифицировать как кондИ:кционньІЙ. По 

его мненюо деликтнЬІй иск подлежит удовлетворению лишь в слу

чае, когда нет условий для удовлетворения кондикционного [7, 
с . 135-143}. 

Делнктнь•й иск по общему правилу подлежит удовлетворе

юnо лишь при наличии виньr причинителя вреда. Для удовлетворе

ния же кондикциоююго, утверждает ученЬІЙ, достаточно доказать, 

что на стороне ответчика образовалась имущественная вьІГОда, ко

торую он получил или сберег без правового основания. КоНДИІЩИ

онньІй иск подлежит удовлетворению в полном обоеме, даже когда 

неосновательное приобретение или ебережение имущества ответчи

ком пронсходило по вине самого потерпевшего. Между тем, в удав

летворении делнктного иска при наличии умь1сла или грубой неос- · 
торожности самого потерпевшего может бьrть либо вовсе отказано, 

либо размер возмещения может бьrть уменьшен [Там же]. 
Законодатель России васпринял как раз теоретическую кон

струкцию Ю.К. Толстого, которЬІЙ еще в 1973 г. говорил о кумуля-
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ЦШf двух исков - кондикционного и деликтного, что, по сути, пред-· 

ставляет прообраз ньшешнего субсидиарного применения кондик

ционного иска наряду с требованнем о возмещении вреда: «Из:ьятия 

из принципа nолного возмещения не произойдет и тогда, когда ли

цо, неосновательно получившее имущество, реализует его ниже 

действительной стоимости. ИнтересЬІ nотерпевшего в зтом случае 

вполне :могут бьrrь обеспеченьІ кумулядней двух исков: кондикци

оююго (в пределах вЬІрученной за имущество суммЬІ) и деликтного 

(в тех пределах, в каких действительно стоимость имущества пре

вьІПІает вьІрученную сумму) [7, c.l40}. 
ХарактернЬІм · примером субсндмарного применения кондик

циощюго ис:ка к требованням о возмещенин вреда является неза

коиное использование субьектом чужих искточительньІх прав в сн

туации, когда такое использование вьІЗЬІвает у правообладателя 

имущественньrй ущерб (например, nадение об'ьемов продаж в связи 

с появлением на рьшке товаров, произведеннЬІх с незаконнЬІм ис

пользованием нзобретения, а у пользонателя чужих прав - ебереже

ние имущества в результате неуплатьІ лицензионньrх платежей) [З . 

с.468). 

Таким образом , кондикционньІЙ иск является важньІМ сред

ством защитЬІ имущественньІх прав субьектов гражданского права . 

Введение нормЬІ о его соотношении с другими нскамн о защите 

гражданеких прав - виндикационньІМ, договорнЬІм и деликтнЬІм -
представляется существеннЬІм восполнением ранее существующих 

в праве пробелов и зффективиьrм шагом в сторону усиления юриди-

. ческих гаран'tий защить1 гражданеких прав. 
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ЦЕННЬІЕ БУМАГИ И ИНЬІЕ ФОРМЬІ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Составление ценной бумаги в надлежащей, установленной 

законом форме представляет собой гражданеко-правовую сделку. 

Рассмотрим ценнЬІе бумаги по отношению договоров и иньrх сде

лок, сходньrх с ними правовь1ми формами установления правоотно

шений. Сравнивая ценную бумагу как сделку и договор, следует от

метить, что они имеют как значительное сходство, так и существен

нЬІе отличия прановЬІх режимов. Рассматривая ценную бумагу и до

говор как правовьІе средства установления, изменения или прекра

щения гражданеких прав и обязанностей, обратим внимание на 

сходство их правовьrх режимов, состоящее в том, что и ценная бу

мата, и договор в одном из аспектов являются сделками. Однако до

говор - всегда двусторонняя или мноrосторонняя сделка, а установ

ление прав и обязанностей по ценной бумаге носит, как представля

ется, односторонний характер. Зта позиция вьІсказьшается и в ци

вилистической литературе [1, с. 13]. 
При формировании прав и обязанностей по ценной бумаге 

решающее правовое значение имеет воля змитента - должника по 

ценной бумаrе. Анализ действий змитепта при ее оформлении по-

1воляет отнести их к односторонним сделкам. Необходнмьrм усло

вием возникновения прав и обязанностей по ценной бумаге является 

ее нахождение у кредитора - ее держателя, для чего должен состо

нться акт ее передачи обязаннЬІм лицом управомоченному по ней 

суб-ьекту . Естественно, при совершении акта передачи ценной бума-
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ги ее первому приобретате~ неизбе~ьnм является согласование 

воли суб'Ьектов. Однако в зтом случае сделка по установлению прав 

и обязанностей по ценнЬІм бумагам не утрачивает своего односто

роннего характера. Они одновременно являются и правовьІМ сред

ством установления соответствующего правоотношения, и об'Ьектом 

гражданского права. Позтому вначале права и обязанности по цен

ной бумаге устанавливаются змитентом в одностороннем порядке, а 

уже затем она как об'Ьект гражданского права попадает на основа

нии соответствующей сделки в гражданский оборот. 

Таким образом, в отличие от договора и иньІх епособов ус

тановления обязательственньrх правоотношений, при которьІх спо

соб их установления не приобретает характера об'Ьекта прав, для 

возникновения правоотношений по ценнЬІм бумагам необходимо 
,·r , 

наличие двух актов, хотя и взаимозависимЬІх, взаимосвязаіІньІх и 

взаимообусловленньrх, но все же обладающих определенной степе

нью юридической самостоятельности. Речь идет о придании им 

обусловленной законом формьr об установлении соответствующего 

об'Ьема прав и обязанностей по ним односторонней волей должника 

(змитента), а также об их вьшуске в обращение как о втором отно

сительно самостоятельном юридическом акте. Если оформление 

ценной бумаги как оборотоспособного об'Ьекта гражданского права 

происходит в форме односторонней сделки, то ее вьmуск в оборот 

происходит на основании соответствующего вида договора. С такой 

точки зрения ценная бумага рассматривается как об'Ьект граждан

ского права, передача котоІ?ого может бьпь пред.'vІ.етом соответст

вующего договора. Вьшуск ценной бумаги в оборот при ее первич

ном размещении, как и при дальнейшем обращении, требует взаим

ного согласования воли всех участ·вующих в сделке еуб'Ьектов. В 

даниьІЙ момент правоотношения, связанньІе с первичнЬІм размеще

нием Ценной бумаги, подчиненЬІ правовому режиму, установленно

му законодательством для договоров. 

Особенно наглядно зтот вьrвод ил~стрируется на примере 

ценньrх бумаг массовьrх змиссий и документов на пред'Ьявителя, ко

торЬІе с момента придания им обусловленной законом формьг могут 

становиться об'Ьектом гражданеких правоотношений, в том числе и 

договорньrх. Ценньrе бумаги, вьшускаемьІе в индивидуальном по-
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рядке, а также именнЬІе и ордернь1е документьІ не являются исІ<Шо

чением из приведенного вЬІше правила. Но поскольку при составле

нии именной и ордерной ценной бумаги имя ее первоначального 

приобретателя вписьшается в бланк, зтому предшествует предвари

тельное вьІЯснение желания и возможности первого ее приобретате

ля принять, а в необходимь1х случаях и оплатить документ . Такую 

предварительную договоренность об условиях предстоящей сделки 

можно рассматривать как стадню заІ<ШОчения договора, предметом 

которого является передача змитентом прав . на предварительно 
оформленнЬІй в одностороннем порядке новьІЙ обьект гражданского 

права- ценную бумагу. Предварительное согласование воли участ

ников односторонних сделок не является для гражданского права 

исІ<ШОчением , ибо известнЬІ правовЬІе конструкции, не являюЩиеся 

такими уникальньrми с точки зрения их правовой природЬІ~ ка!< цен

ньІе бумаги, для которьІХ , однако, также характерно предваритель

ное согласование воли их участников . Речь идет о доверенности, 

факт односторонности которой как сделки ни у кого не ВЬІЗЬІВает 

сомнений. Вьщавая доверенность, представляемьrй должен бЬІть 

твердо убежден в том, что представитель может и желает осущест

вить предоставленнЬІе ему зтим документом полномочия . Дтtя зтого . 

представляемьrй чаще всего предварительно соотносит свою волю с 

намерениями своего будущего представителя, что не дает основа- , 

ний считать предв~рительное согласие представителя осуществлять 

представительство интересов представляемого моментом согласо- . 

вания воли сторон договорного правоотношения. 

В ДОВереННОСТИ, как ОДНОЙ ИЗ ПИСЬМеННЬІХ форм представи·- 'с 

тельства, фиксИруется воля представляемого на установление соот

ветствующего, им определяемого обьема прав и обязанностей пред

Lїавителя, в чем можно канстатиравать определенное сходство до

веренности и ценной бумаги при их рассметрении как сделок. При 

составлении ценной бумаги обьем прав и обязанностей, составляю

щих ее содержание, всецела зависит и в конечном итоге фиксирует

ся, а в последующем и у достоверяется лично змитентом как обязан

ньrм по ценной бумаге лицом. Тот факт, что представляемЬІй имеет 

право в любой момент изменить х'арактер и обьем прав и обязанно

L"Т'ей, установленнЬІх доверенностью, или вовсе ее аннулировать, 
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ЛИІІІь nодчеркивает юридическое своеобразне сравниваемьхх одно

сторонних сделок, но отнюдь не является контраргументом, свиде

тельствующнм в nользу nризнания ценной бумаги двусторонней 

сделкой. 

Существуют и ииьхе односторонние сделки, в которЬІх отказ 

от права или его nередача в одностороннем порядке другому лицу 

явJІЯЮтся окончательнЬІми и бесповоротнЬІми в плане невозможно

сти для установивmеrо данное nравовое nоследствне лица своей во

лей восстановить nрежнее имущественное или иное правовое поло

жение. Наnример, при отt<аЗе от наследства наследнИІ< no закону 
или завещанию может отказаться от права наследования. Позтому 

не имеет правового значения, будут ли призванЬІ к наследованию и 

унаследуют ли наследственное имущество инЬІе лица или нет. Даже 

если к моменту открьrrия наслсдства не будет наследников или все 

они откажутся: от него, или будут лишеньІ nрава наследования, от

каз от наследст1ш будет иметь юридическое значение и являться 

nравоnрекращающим юридическим фактом. Особенностью послед

него ЯВJUІется то, что nраво nри зтом еще и не возникало. В рас

сматриваемом примере односторонней волей потенциального nра

вообладатеJІЯ прекращается сама будущая возможность правообла·· 

дання. 

Нечто сходное наблюдается и в сделках, устанавливающих 

nрава и обязанности по ценньІм бумаrам. Право устанавливать пра
ва и обязанности no сделке в одностороннем порядке принадлежит 
змитенту ценной бумаги, которьІЙ при ее составлении своей одно

сторонней волей nридает обязательственному правоотношению ха

рактер об-ьекта права, тем самьrм устанавливая для него сnециаль

ньrй правовой режим. Особенностью nоследнего является то, что 

змитекr в одностороннем nорядке принимает на себя обязанность 

исполнить вЬІраженное в ценной бумаге право (как правило, обяза

тельственного хараю-ера) каждому ее законному предьявитешо. Та

ким образом, сделка, в результате которой устанавливаются права и 

обязанности по ценной бумаге, по отношению к змитенту докумен

та носит односторонне-обязьmающий характер. Причем, как и в 

случае отказа от наследства, имеющего окончательнЬІЙ, беспово

ротньrй характер, несмотря на односторонность рассматриваемой 
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сделки, змитент в период обращения ценной бумаги не имеет права 

измениrь ее содержание для восстановления прежнего имуществен

ного положения . Такая позиция позволяет обосповать и разрешить 

некоторь1е проблемьІ теории ценньІх бумаг. В частнос-rи, зтим об'Ь

ясняется проблема автономности прав на цениую бумагу после

дующих (после первого) ее приобретателей. 

ЛичньІй характер отношений между сторонами договорно

го правоотношения при изменении его суб'Ьектного состава посред

ством цессии предполагает юридическую обязанность кредитора 

уведомить об уступке требования своего должника. В nравоотноше

ниях, основаннЬІх на вьщаче ценной бумаги, данное правило не дей

ствует, так как строго личная связь между сторонами здесь нивели

руется, что обеспечивает праву на ценную бумагу всех последую

щих после первого (ранее состоявшего с змитентом в договорньІХ 

отношениях при вьщаче ценной бумаги) приобретателей полную не

зависимость (автономность) от взаимоотношений первоначальньІХ 

суб'Ьектов рассматриваемого правоотношения. Зто означает, что 

при наличии достаточнь1х правовьІХ оснований для nризнания не

действительной первоначальной сделки между змитентом и первь1м 

приобретателем ценной бумаги по ее размещению, если она на за

конном основании перешла в собственность третьему лицу до мо

мента конетатацин ее недействительности в судебном: порядке, его 

право как автономное является действителькьІМ . 

Изложенное позволяет сделать вьmод о существовании в 

гражданеком праве такой разиовидности оспоримь1х сделок, дейст

вительность которьтх может бьпь оспорена только до определенного 

момента. Тот факт, что ценная бумага потенцнальnо может и не 

бьпь передана первому ее приобретателю н позтом:у так и стать 

об'Ьектом гражданского оборота , не влияет на указанnьm вьmод. До

веренность после ее составлення в требуемой законом: форме также 

впоследствии может так и не бьтть переданной nредставляемьІМ 

представителю, что может бЬJть обуеловлево изменением планов 

представителя или волей представляемого ввиду утратЬІ их отноше

ниями фидуциарного характера. Завещание также в соответствую

щих случаях (например, при отсутетвип к моменту открьттия на

следства находящихся в живь1х наследников) может не повлечь пе-
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Рехода имущества к указанньхм в нем в ка~сствс управомоченньхх 
ЛІщам . Однако зто не влияет на односторонний характер доверенно
С'rи и заnещаfШЯ как сделок. 

Сходсrво и вместе с тем существенное отличие доверенно

С"rи 01' ценнЬІх бумаг состоит в следующем. После установления 
ІІJ>ав И обязанностей, оформленньtх в доверенносrи, необходимо 
'ftoбьt nредставитель получил ее текст, что необходимо для ее 
nредьJІJ!ления третьим лицам, в правоотношения с которьrми он бу 
дет 8С'tуnать при реализации переданньхх ему nолномочий. Только в 
З'tом CJryчae, основьІВаясь на предоставленньхх ему nолномочиях, 
Предс'tавитель может установить соответствующие права и обязан
Ности дJІя представ.rіяемого. Для ценньtх бумаг характернЬІм являет
СJ! таlО!(е передача nервому nриобретателю, которьІЙ в ином случае 
np . 

oc-ro І!е сможет реализовать своих прав .. 
Однако, несмотря на видимое сходство, nравовьхе режимЬІ 

довереlІlfостей и ценньrх бумаг как сделок существенно различают-
СJ{ В 'І ~ б ) · ас·rности, для цеююи умаги (в отличие от доверенности ха-

РактерІtЬІМ является установление для их змитента только обязанно
С'tей, 1\оторьхе устанавливаются не лицом, действующим в рамках 
Предос-rавлеюtьІХ ему hолномочий, а змитентом лично. Представи
тельсtво ввиду важНости для змитента устанавливаемьхх правоот
ношеttnй применительно к возникновению nрав по ценньrм бумагам 
доnусІ\ается только nри осуществлении вспомогательньrх (техниче
Сtщх) функциіі сложного процесса оформления ценной бумаги или 
YJt<e Ііа стадии их вьшуска в обращение. Например, змитент поруча
С't кому-либо по Доверенности получить на сnециализированном 
110ЛИІ'рафическом nредприятии бланки ценньІХ бумаг. После прида
ltщ ЦеІіной бумагс обусловленной законом формЬІ, он nоручает ко
~-Л}{бо по договору (к примеру, торговцу ценнЬІми бумаrами) их. 
РасnросrранеІІИе. Однако во всех случаях процесс окончательного 
0Ф0Рмдения ценнЬІх бумаг змитент должен произвести лично. 

Такой вьшод основьmается на том, что nодписание и в не

Обход~~мьrх слуЧаях скрепление печатью является для ценной бума
Г\-! 0.1Uutм из реквизитов , ' несоблюдение которого влечет ее недейст
ВfrтеllІ>ность. Придать документу правовой режим ценной бумаги 
ltм~C't nраво только змнтент. · 

.,., );.· 
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Сходство ценной бумаги и доверенности в том, 'ПО для реа

лизации соответствуІОLЦИХ прав и обязанностей TaRJКe необходимо 

принять документ и, основьmаясь на факте владения последним 

осуrцествлять их. Основьrваясь на доверенности, представляемь1d 
обьrчно приобретает посредством действий своего представителя 

определеннЬІе права, а змитент принимает на себя обязанности. 

Предьявление доверенности имеет легитимационное значение в от

ношении третьих лиц, в правоотношения с которьши от имени 

представляемого вступает представитель. Ценная бумага имеет ле

гиrнмационное значение прежде всего в отношении самого змитен

та. Доверенности (не считая предназначеннЬІх для совершения дей

ствий за границей) имеют предельньІЙ срок, которьхй не может -пре

вЬІшать трех лет. Осуществление прав по ценньш бумагам ограни

чено определеннЬІм сроком - периодом их обращения. Зто обуслов

лено прежде всего тем, 'ПО права, вьtраженнЬІе в них, носят обяза

тельственньІЙ, а значит чаще всего срочньІЙ характер. Однако из 

зтого права есть и исключения: к примеру, акция носит бессрочньхй 

характер, 'ПО обьясияется тем, 'ПО в ней вьtраженьr не только обяза

тельственньхе, но и корпоративнЬІе права. 

Доверенность еходна с ценной бумагой еще той особенно

стью, 'ПО обе анализируемьхе сделки имеют непосредственную пра

вовуІО связь с договором, входящим в качестве юридического факта 

в состав, порождаюІЦИЙ соответствующее правоотношеиие. В част

ности, доверенность основьmается на договоре о представительстве 

или поручении, определяющем внутренние отношения между пред

ставителем и представляемьш. Договор может бьпь устньш или 

письменньхм, но его хtравовое значение состоит, ,не столько в согла

совании обьема предоставляемьхх представителю довереиностью 

nравомочий (исходя из односторонности рассматри~а.емой сделки, 

можно сказать, 'ПО зто исключительная прерогатива -представляе
мого ), сколько в вьrnснении его желания и возможности их испол
нять. 

То же самое происходит и при установлении правоотноше

ний, основанньrх на вьщаче ценной бумаги. При оrтеделении ее со

держания суrцественно затрагиваются и..муrцественньz,е права зми

тента, так как он своей односторонней волей устанавливает для со-
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ответствующего имущественного nрав;) С ІІІЩІІаm.в•.•ІІ 11равовой ре

жим, состоящий в распространения режим<'! і'ІІПОІЮМІЮсти прав всех 

последующих держателей ценной бумаги, а также u СІ'О обязанно
сти исполнять в будущем свое обязательство лицам, с которЬІми он 

не вступал в непосредственньrе правоотношения, о правах которЬІх 

на вьщаннЬІй им документ его никто не обязан уведомпять и т.п. 

Позтому Право определять характери об-ьем вьrражениЬІх в ценной 
бумаге правомечий в рамках действующего законодательства при

надлежит исключительно змитенту. 

Зтот· вьmод подтверждается на примере ценнЬІх бумаг мас

совьrх змиссий . Змитент единелично определяет их содержание и 

условия их вьшуска и обращения. При оформлении ценнЬІх бумаг, 

вьrпускаемЬІх в инднвндуальном порядке, как правило, происходит 

согласование об-ьема правовой информации, которая после заполне

ния составит их содержание. Однако, как и при вьщаче доверенно

сти, основное правовое значение имеет односторонияя воля змнтен

та. В большищ;тве случаев согласование условий будущего догово
ра на отчуждение ценной бумаги происходит до момета ее состав

лення. За зтим следует ее оформление и лишь затем отчуждение как 

об-ьекта гражданского права ее первому приобретателю. 

Что касается бездокументарньrх ценньтх бумаг, то придание 

имущественному праву рассматриваемого правового режима проис

ходит одномоментно с составленнем свидетельствующей об :лом 

· злектронной записи. Имущественное право, которому посредством 
соответствующей злектрониой записи придан правовой режим цен

ной бумаги, не является обьектом вещного права, так как оно не 

вьтражено на бумажном носителе. Однако бездокумеmарная ценная 

бумага является материмьньтм об-ьектом гражданского права, так 

как при помощи злеКТронной записи правовой режим ценной бума

ги устанавливается дJія · Имуществен:ного (а значm имеющего мате

риальпьІЙ характер) права, по поводу которого и складьrваются пра
воотношения между соответствующими суб-ьектами. 

Изложеююе позволяет сделать следующие вьmодьт . 

l .Цениая бумага как основание возникновения вьтраженньrх 

в ней прав подлежит Щ,авовому анализу как сделка. 
· 2. Сделка, в рЬультате которой возникают права и обязан-
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ности по ценной бумаге, состоит из двух взаимосвязаннЬІх и в то же 

время относительно самостоятельнЬІх правовь1х актов - ее состав

ления и вьщачи первому приобретатето. ПервЬІЙ из зтих актов под

лежит рассмотрению как односторонняя сделка, второй - как дого

вор. 

3. Юридически значимЬІе действия по составлению ценной 
бумаги обладают существеннь1м юридическим своеобразием, что 
позволяет еравнпвать их с иньІми гражданско-правовьтми сделками 

и договорами, вьщеляя как их сходство, так и различие. 

Список ЛІІmературьt: 1. Брагинекий М.И., Витрянскuй В.В. Дого
ворное право: Общие положения. -:- М.: Стаrут, 1998. - 682 с. 
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МЕДИЦИНСКОЕСТРАХОВАНИЕ 

В СИСТЕМЕ ЛИЧНОГО СТР АХ О ВАНИЯ 

Страхование как вид гражданско-правовьІХ отношений в 

соответствии с ст . 4 Закона УкраиньІ "О страховании" [3 ; 1996. -
NQl8. - Ст.78) подраздсляется на имущественное, личное страхова

ние и страхование ответственности . В свою очередь, личное страхо

вание в зависимости от круга страховЬІх случаев подразделяется на 

четЬІре nодотрасли: страхование жизни (в узком смь1сле), страхова

ние от несчастнь1х случаев, страхование здоровья на случай болезни 

и медицинское страхование (непрерьшное страхование здоровья). 

Согласно ст.49 КонституцИи УкраиньІ каждь1й имеет право 

на медицинское страхование. Обеспечение создания и функциони

рования системЬІ зтого вида страхования населения воЗложено на 

государство [3; 1993 . - N<14. Ст.19}'. ' Медиu.инское страхование пред
ставляет собой совокупность в~о~ ·'СТраХ:ования, предусматриваю
щих обЯзанности страховщика по осуществлению страхОВЬІХ ВЬІnлат 
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в размере частичной или nолной компенсации доnолнительньrх рас

ходов застрахованного, вьrзванного его обращением в медицинское 

учреіІЩение за медицинскими услугами, вКJООченньrми в программу 

медицинского страхования. В нем иитересм застраховаиного вьrра

жаются в nотребности восстановления здоровья, иначе говоря, в по

требности лечения в случае потери здоровья. Обьектом страховой 

охраньr при таком страховании является здоровье граі~Щан. В усло

виях медицинского страхования возникает "треугольник" взаимоот

ношений в системе: потребитель, обращающийся за медицинской 

nомощью к учреіІЩениям, предоставляющим зту nомоЩь, приобре

тает услугу, счет за которую nоследние направляют платежной сто

роне - страховой организации; плательщики, контролируя счета и 

соnоставляя их с количеством и качеством "проданньrх" услуг, за

вершают платежньrй цикл [8, с.5]. 
Таким образом, в отличие от других видов страхования, в 

медицинском страховании имеет место увеличение состава участ

ников nравоотношений, в качестве которьrх вЬІстуnают: 

- страхаватели - физические или юридические лица, за

юпочившие договор медицинского страхования со сfраховой орга

ннзацией; 

- застрахованнЬІе (физические лица), нуждающиеся в пре

доставлении медицинских услуг; 

- страховЬІе организации (страховщики), созданнЬІе в соот

ветствии с страховь1м законодательством УкраинЬІ и получившие 

лицензию на nроведение медицинского страхования; 

- медицинские учреждения всех форм собственности ( с 
учетом органнзационно-правовьrх), а 'І(lІ<Же граждане - субьекrь1 

nредпринимательской деятельности, оказьmающие медицинские ус

луги в соответствии с действующим законодательством. 

Медицинское страхование может проводиться в обязатель

ной и добровольной форме. Обязательное медицинское страхование 

является коллекrивньrм. Оно обесnечивает определенную надеж

ность и регулярность поступлення денежньrх средств, саздавая тем 

самь1м возможность планирования медицинской nомощи, в том 

числе 'мерЬІ профилакrики, При коллекrивном страховании в каче

стве страхователя вмступают либо предприятия, организации и уч-,, 
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реждения (работодатели) , которь1е заключают договор со страховай 

организацией на предмет страхования своих работников (членов 

семей работников, пенсионеров и т.д.) , либо органьІ государствен

ной - власти и управления дJІЯ неработающих граждан (по такой мо

дели построено обязательное медицинское страхование в России). 

Добровольное страхование может бьnь как коллективньrм , так и ин

дивидуальньrм . При индивидуальном страховании страхователями 

вЬІступают граждане, которьrе заключают договор со страховай ор·· 

rанизацией по nоводу страхования своего здоровья или здоровья 

другого лица (родственни:ка и т.д. ) за счет собствеиньrх средств. 

Мещщинское страхование является своеобразной (особен

ной) подотраслью (видом) личного страхования. Принциn построе

ния страховьrх платежей при обязательном медицинском страхова

нии отличается от общих правил страхования. В страховании по 

общему правилу размер страхового взиоса напрямую связан с вели

чиной страхового риска: чем вьrше риск наступлення страхового 

случая, тем больше размер страхового взноса, что ощюзначно не

приемлемо при обязательном медицинском страховании, в котором 

страховай риск и размер страхового взноса находятся в · 
обратнопропорциональной зависимости в силу специфики 

контингента застрахованньrх. Риск наступлення страхового случая 

(заболевания) у mодей с небольшими доходами и престарельrх зна

чительно вЬІше, чем у молодьІх и работающих граждан. Позтому 

построение тарифов при обязательном медицинском стра.ховании 

основано на ином принциnе, в основу которого положень! реальнЬІе 

доходьr граждан, а не страховай риск как таковой. Данньrй критерий 

приближает обязательное медицинекос страхование к системе соци

ального страхования, которое не является предметом гражданеко

правового регулирования. Однако в системе обязательного меди

цинского страхования, в отличие от социального страхования, су

ществует замкнутая раскладка "расходов" , предиазначеиньrх для не

скольких среди всех страхователей (застрахованньrх), в которой 

обьединяется все паселение странЬІ - как работающее так И нерабо
тающее . Причем, граждане не являются плательщиками страховьrх 

взносов в системе обязательного медицинского страхования. Они 

вЬІступают только в качестве застрахованньrх лиц. Таким обраЗом, 
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медицинское страхование в полной мере соответствует еушности 

страхования вообше. 

Добровольное медицинское страхование предназначено для 

финансирования оказания медицинской помоши сверх социально 

гарантироваиного обьема, определяемоrо обязательньrми страхо

вьІми программами. Программь1 добровольного медицинского стра

хования охватЬІвают мероприятия, расширяюІЦНе возможности и 

улучmаюІЦНе условия оказания · профилактической, лечебно

диагностической и реабилитационной помоІЦИ . 

Оrношения между участниками медицинского страхования 

строятел на договорной основе. В системе медицинского страхова

ния используются два типа договоров: а) договор медицинского 

( обязател~ного и добровольного) страхования, закточаемьІЙ между 
страхователем и страховай организацией; б) договор на оредостав

ление медицинских услуг (лечебно-профилактической помоІЦИ) в 

системе медицинского страхования, закточаемЬІЙ между страховай 

организацией и медицинеким учреждением . 

Обьем программ предоставления медицинских услуг, воз

можность вЬІбора условий получения медицинской помоши и дру

гие условия страхования регламентируются договором медицинско

го страхования, по которому одна сторона (страхователь) обязуется 

. уплатить оrовореннЬІе страховЬІе взнось1 в установленньІй соглаше
нием срок, а другая (страховая организация)- организовать предас

тавление застрахаванному лицу (лицам) медицинские услуги опре

деленного обьема и качества или других услуг по программам обя

зательного и добровольного медицинского страхования . 

Договор медицинского страхования (непрерьшного страхо

вания здоровья) заключается на срок не менее трех лет. Его обьек

том является уплата страхователем страховЬІх взносов и оредостав

ление страховай организацией застрахованнЬІм лицам медицинских 

услуг. 

Особенность договора медицинского страхования закточа

ется в способе организации страхового возмешения . Так, если в до

говоре страхования страховое возмешенне осушествляется стра

ховІЦИКом, то в договоре медицинского страхования его роль огра

ничивается лишь организацией предоставления такого возмещения . 
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а непосредственное возмещение осуществляет медицинское учреж

дение (врач) в виде предоставления медицинских услуг [4, c. l2] . 
Вместе с тем следует учитьrвать то обстоятельство, что в договоре 

медицинского страхования участвуют две сторонЬІ - страховщик и 

страхователь, которЬІе принимают на себя определеннь1е взаимнь1е 

обязанности, причем страховая организация принимает на себя обя

занности не возмещать (оплачивать) затратьІ за оказаннЬІе медицин

ские услуги, а организовать предоставление застрахованнЬІм меди

цинских и инь1х услуг определенного об-ьема и качества. Таким об

разом, можно утверждать, что имеет место страховая вЬІплата в на

туральной форме - в виде предоставленнЬІх застрахаванному услуг, 

несмотря на то, что страховая организация непосредственно не 

осуществляет медицинскую деятельность. Такое положение позво

ляет считать страхавую организацию ответетвенной перед застрахо

ванньrм за об-ьем, сроки и качество предоставляемь1х медицинских 

услуг, которая не только финансирует деятельность учреждений 

здравоохранения, но и вЬІступает в качестве стороньr, опосредст

вующей отношения "покупателя и продавца" медицинских услуг, и, 

пользуясь своим суверенньІм положением, контролируст зкономи

ческое поведение каждого из контрагентов, балансируст их интере

сьr. 

СтраховЬІм риском является заболевание застраховаиного 

лица, связаІшое с необходимостью обращения за оказапнем меди

цинской помощи в рамках программ медицинского страхования. 

В Законе РФ "О медицинском страховании граждан в Рос

сийской Федерации" [5] приводител понятие страхового риска толь
ко для добровольного медицинского страхования. В соответствии со 

ст.З указанного закона страховай риск связан с затратами на оказа

ние медицинской помощи при возникновении страхового случая. 

Зто определяется тем, что, к примеру, оказание профилактических 

услуг застраховаиному крайне затруднительно обуеловить реализа

цией какого-либо риска предполагаемого собьпия, обnадающего 

признаками вероятности и случайности наступлення. В сфере обяза

тельного медицинского страхования застрахованнЬІе лица обраща

ютел в медицинские учреждения в основном по двум причинам -
для оказания медицинских услуг при заболевании или же в целью 
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профилактического осмотра. Если заболевание застраховаиного 

подчиняется условиям случайности и вероятности, то оказание ус

луг по профилактике населения не отвечает зтим требованиям, так 

как проводятел медицинскшш учреждениями планомерно. Зто в 

некоторой степени затрудилет опредеnение страхового риска для 

обязательного медицинского страхования. Однако если рассматри

вать планомернме профилактические осмотрьt (и т.п.) в качестве 

прсвентивньІх меропршл:ий, направленнь1х на укрепление здоровья 

населения, что вполне соответствует страховай практике, то станет 

ясно, что приведенное нами понятие страхового риска удавлетваря

ет требованням закона как при добровольном, так и при обязатель·· 

ном медицинском страховании. 

СтраховЬІм случаем является обращение застраховаиного в 

медицинское учреждение с целью получения медицинской помощи 

согласно программам медицинского страхования. Основания абра

щення за предоставлением медицинской помощи могут бЬІп, раз

лич:нЬІе- болезнь, несчастиьІЙ случай и т.п., которЬІе не обязательно 

связаньt с потере й тру досrюсобности. · 
Обьем, качество и условия предоставления медицинских и 

иньІХ услуг, а также их перечень устанавливается типовьІми про

граммами обязательного и планами добровольного медицинского 

страхования, утвержденньши Министерством здравоохранения [6] . 
Типовая программа .обязательного медицинского страхования 

· должна содержать подробньrй перечень контингентов населения, 

заболевани:й, .· профилактических, лечебно-диагностических меро
приятий. На основе таких могут разрабатьшаться территориальнЬІе 

(рецюнадьньtе) программьІ, отражающие особенности отдельньІх 

регионов страньr. 

Договор медицинского страхования является договором в 

пользу третьего лица (застрахованного). Его действие может бьпь 

досрочно преІ\."}Jащено по требованию с:траховщика только в случае 

неисполнения страхователем сІюих обязанностей по зтому догово

ру. Условия последнего не могут предусматривать обязанность 

страховщика по вЬІплате страховай суммь1 (ее части) или возврата 

уплаченньrх страховьrх платежей (их частей) по окончанию срока 

действ"{І ,договора, что отвечает рисковой природе данного вида 
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страхования. 

По договору на предсставление медицинских услу • · <mш 

сторона (медицинское учреждение) обязуется оказьrвать застрахо

ванному лицу (лицам) медицинские услуги определенного обьем<І и 

качества в конкретньrе сроки в рамках проrрамм обязательного ме

дицинского страхования, а другая ( страховая организация) - опла

тить оказаннЬІе услуги. 

Обьектом договора на предсставленне медицинских услуг 

является предсставление медицинеким учреждением застрахован

ньrм лицам медицинских услуг (медицинской помощи) определен

ного обьема и качества в конкретнЬІе сроки в рамках проrрамм обя

зательного и планов добровольного медицинского страхования, а 

таюке оплата страховай организацией предоставленньrх услуг (ока

занной помощи). 

Так же, как и в договоре медицинского страхования, за

страхованное лицо, не являясь стороной договора, становится уча

стником обязательства, возникающего из договора на предсставле

ние медицинских услуг, так как имеет самостоятельное право тре

бования на предсставление ему медицинских услуг соответствую

щего качества, обьема и в установленньrе сроки. Таким образом, до

говор на предсставление медицинских услуг, подобна договору ме

дицинского страхования (как разиовидности договора страхования), 

является договором в пользу третьего лица. 

Права и обязанности по договору на предсставление меди

цинских услуг возникают с момента достижения сторонами согла

шения по всем существениьrм условиям. В литературе вЬІсказано 

мнение об обьединении договора медицинского страхования и до

говор~ на предсставление медицинских услуг в едином самостоя

тельном гражданеко-правовом договоре медицинского страхования, 

или более точно "медици:нско-страховЬІх услуг", в котором страхо

вание и медицинские услуги вЬІступают "на равньrх" [4, с. lб, 17]. 
Договор медицинско-страховьrх услуг определяется как соглашение 

между страхователем, страховщиком и медицинеким учреждением 

на право получения установленного комплекса медицинских (про

филактических) услуг за счет внесенньrх страховьrх платежей . Од

нако с таким подходом согласиться нельзя. По договору медицин-
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ского страхования страховщик обязуется организовать предостав

ление медицинских услуг застрахаванному лицу с участием в про

грамме обязательного либо добровольного медицинского страхова

ния рюличнь1х меди:ко-профилактических учреждений. При зтом 

страховщику, страхаватето и застрахаванному лицу предоставляет

ся право вЬІбора медидинекого учреждения и врача. Конкретньrй 

перечень медицинских услуг (медицинской помощи), их качество и 

сроки прсдоставления определяются уже иньrм (самостоятельньrм) 

соглашением между страховай организацией и отдельнЬІМ медицин

еким учреждением. Количество таких соглашений может бьпь раз

личное , что позволяет страховай организации предложить страхава

тето (застрахованному лш_о:у) саммй разнообразнЬІй no его желанию 
комплекс медицинских услуг. 

Несмотря · на важность медицинского страхования, оно не 

получило в Украине необходимого нормативного закрепления. По

мимо указания в ст.б Закона ·'о страховании" на обязательность ме

дицинского страхования, данная норма развития (за некоторь1м ис

кточением) не получила. Законодательство УкраиньІ предусматри

вает проведение медицинского страхования в обязательной форме 

· ряда категорий граждан. Так, подлежат обязательному медицинско
му страхованюо лица, осуществляющие свою трудовую деятель

ность на основании трудового договора (кшrrракта, соглашения) с 

пр(щпринимателем за счет последнего [2 ; 1991. - .NH4. - ст.168] . 
Трудовой коллектив предприятия с участием собственника или 

уполномоченного им органа определяет гарантии обязательного ме

дицинского страховання членов трудового коллеk1НВа и их семей 

согласно законодательньІм актам УкраиньІ, устава предnриятия и 

коллективного договора [2; 1991. - .N'224. - ст.272]. За счет средств 

субьектов туристической деятельности обязательному медицинско

му страхованюо подлежат туристЬІ, а также лица, их сопровождаю

щие. При вЬІезде за предель1 УкраиньІ в связи с туристической дея

тельностью страхование должно обеспечить покрьпие всех возмож

ньІх расходов, необходимьІх в той или другой стране в случае необ

ходимости предсставлення медицинской помощи [З; 1995. - .N'2Зl . -
Ст.241]. 

ГІри рассмотреиии данного вида страхования необходимо 
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обратить внимание на разnяснение Укрстрахнадзора об основньІх 

квалификационньІх признаках медицинского страхования [7, c.l59, 
160]. Так, согласно указанному раз"Ьяснению при наступленин стра
хового случая, которЬІм является заболевание застраховаиного лица, 

продолжающееся не менее двух недель, страховщик осуществля~т 

последовательность страховь1х ВЬІnлат (страховЬІх аннуитетов) за

страхованному лицу на протяжении периода заболевания в пределах 

срока и места действия договора страхования. Здесь, как представ

ляется, имеет место смешивание медицинского страхования с дру

гим - страхованием здоровья на случай болезни. Во-первь1х, при 

медицинском страховании имеет место обращение за медицинской' 
помощью в лечебно-профилактическое учреждение, влекущее обя

занность страхсвой организации оплатить предоставленнЬІе услуги . 

Если нет факта обращения за медицинской помощью, то нельзя го

ворить о медицинском страховании: зто можно рассматривать как 

страхование здоровья. Во-вторЬІх, если страховал организация про

изводит страховь1е вьшлатЬІ застрахаванному (что в принципе мо

жет иметь место в некоторьІх случаях), то зто страхование также не 

основано на принцип~х медицинского страхования. 
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УДК 347.918 Д.М. Сібільов, канд. юрид. наук 

Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ПІДВІДОМЧІСТЬ ЦИВШЬНИХ СПРАВ ЗА УЧАСТЮ 

ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦШ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ СТАТУСУ 

ЮРИДИЧНОЇОСОБИ 

Згідно з нормами чинного законодавства юрисдикційні ор

гани розглядають справи, що виникають за участю громадян, які 

здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридично't 

особи і набули у встановленому законом порядку відповідного ста 

тусу. 

Коли йдеться про підвідомчість таких справ, то передусім 

треба послатися на Конституцію України, у ст. 124 якої закріплено 
норму про те, що юрисдшщія судів поширюється на всі правовідно

сини, що виникають у державі. Ця норма містить загальне правило, 

але не дає відповіді на те, який саме судовий орган має право вирі

шувати спори за участю тих чи інших суб'єктів, тобто єаме визна

чення · суспільних відносин як правових, урегульованих нормами 

права, ще не дає нам можливості визначити конкретний судовий ор

ган, який і повинен розглядати відповідну справу по суті. 

Стаття 124 Конституції знаходить більш конкретне свос 
відбиття і подальший розвиток у нормах Цивільного процесуально

го кодексу України та Арбітражного процесуального кодексу 

України. 

Так, згідно зі ст 24 ЦПК судам підвідомчі справи по спорах , 

що виникають із цивільних, сімейних, трудових, кооперативних 

правовідносин, якщо хоча б одиією із сторін спору є громадянин, ·~ t 

винятком випадків, коли вирішення таких спорів віднесено законом 

до відома інших органів . 

Загальне правило, таким чином, вказує на те, що спори ·за 

участю фізичних осіб розглядаються судами загальної юрисдикціі 

але можливий їх розгляд й іншими органами. 

У свою чергу , ст. 1 АПК містить правило про те, що пі!І 
приємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числІ 
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іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без 

створення юридичної особи й у встановленому законом порядку на

були статусу суб'Єкта підnриємницької діяльності (в подальшому
підприємства й організації), мають право звертатися до арбітражно

го суду згідно з установленою підвідомчістю господарських спорів 

за захистом своїх порушених чи оспорюваних прав та охоронюва

них законом інтересів. 

Це правило необхідно розуміти з урахуванням п. 1 ст. 12 
АПК, згідно з яким арбітражним судам підвідомчі справи по спорах, 

що виникають при укладанні, зміненні, розірванні й виконанні гос

подарських договорів та з інших підстав, а також спори при визнан

ня недійсними актів на підставах, указаних у законодавстві. 

Таким чином, відповідно до норм законодавства, спори, що 

виникають за учасnо фізичних осіб - підприємців, що не сrворюють 

юридичної особи і набули відповідного статусу згідно з законом, 

можуть розглядатись або судами загальної юрисдикції, або арбітра

жними судами. 

В арбітражних судах такі спори мають розглядатися за. 

1.:1. J 2 АПК, тобто коли йдеться про господарські спори за участю 
rаких суб'єктів, які виникають з їх підприємницької, діяльності , 

І'Обто з безпосередньої, систематичної, на власний ризик діяльності, 

спрямованої на виробнІЩТво продукції, виконання робіт, надання 

послуг з метою отримання прибутку. Таке поняття підприємницької 

діяльності міститься у ст. 1 Закону України "Про підприємницrво" 
І І). 

Спори, не пов' язані з підприємницькою діяльністю, тобто 

нкі не відповіДають критеріям, установленим у ст. 1 Закону "Про 
підприємницrво" та в сг. 12 АПК, повинні розглядатися судами за
І 'альної юрисдикції. 

Цивільний процесуальний кодекс (ст. 25) та Арбітражний 
процесуальний кодекс (ст. 12) містять норми, які дозволяють розг

няд цивільних справ третейськими судами. 

Згідно з чинним законодавством третейські суди можуть 

утворюватись або для розгляду спорів між громадянами відповідно 

'\0 Положення про третейський суд, що є невід' ємною частиною 

І ЩК, або для розгляду спорів між підприємствами згідно з Поло-
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женням про третейський суд для вирішення госnодарських спорів 

між об'єднаннями, підприємствами, організаціями й установами, що 

було затверджено постановою Державного арбітражу при Раді Мі

ністрів СРСР ЗО грудня 1975 р. N2 121 (2]. 
У зв'язку з цим постає запитання: а чи можуть приватні 

підприємці передавати спори, що виникають за їх участю, на розг

ляд третейського суду? Закон, на жаль, не дає конкретної відповіді 

на це питання, оскільки дозволяє утворення третейських судів для 

вирішення спорів або між громадянами, або між підприємствами, 

організаціями, установами, об'єднаннями і не дозволяє створення 

судів для розгляду спорів між фізичними та юридичними особами. З 

іншого боку, ст. l АПК розглядає громадян, які здійснюють підпри

ємницьку діяльність без створення юридичної особи і набули у 

встановленому законом порядку статусу суб'єкта підприємницької 

діяльності, як підприємства. Виникає запитання: а чи можуть такі 

громадяни укладати на законних підставах третейські договори між 

собою та юридичними особами для розгляду виникаючих між ними 

спорів, пов'язаних із господарською діяльністю, у третейських су

дах, керуючись названим Положенням про третейський суд? 

Систематичний . аналіз чинного законодавства, відповідних 

процесуальних і матеріальних правових норм дозволяє, на нашу ду

мку, дати позитивну відповідь на дане запитання: приватні підпри

ємці можуть бути суб'єктами укладання таких третейських угод. 

Список літератури: І. Про підприємництво: Закон України від 
7 лютого 1991 р. // Відом. Верхов. Ради УРСР. - 1991. - N2 14. - Ст. 168. 2. Положе

ни~ о третейском суде : Утв. Госарбитржем СССР // Бюл. норм. актов министерств и 
ведомств СССР. - 1976.- N2 І. 
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УДК 349.2 1.0. Лосиця, канд. юрид. нс~ук 
Учбовий центр НаціональнОї юридично!' 

академії Украіни імені Ярослава Мудрого, 

м. Севастополь 

СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

Пlffання про сторони колективного договору є дуже важли

вими, тому що воно не тільки юридичне питання, але й соціальне. 

Багато в чому доля трудового колективу й матеріальне становище 

кожного працівника залеЖІffь від того, наскільки докладно їх ін

тереси враховано сторонами колективного договору. Трудовий ко

лектив підприємства має спиратися на такий орган, який зміг ·би 

дійсно захистlffи його інтереси й домогтися того, щоб умови, зазна

чені в колективному договорі, не ставили б його у принижене ста

новище, а робили б його дійсно рівною стороною цього договору. 

На сучасному етапі у відповідиості зі ст. З Закону України 

від 1 липня 1993 р. "Про колективні договори та угоди" колектив
ний договір в Україні укладається між власником або уповноваже

ним ним органом, з одиого боку, та одиією (або декількома) проф

спілкою або іншим уповноваженим на представництво трудовим 

колективом органом, а в разі відсутності таких органів - представ

никами трудяших, висунутих й уповноважених трудовим колекти

вом, -з другого [2]. 
Роль трудового колективу як ст<1рони колективного догово

РУ можна прослідкувати, починаючи з аналізу ст.б Закону СРСР від 

ЗО червня 1987 р. "Про державне підприємство (об'єднання)". У за
значеній нормі стверджувалося, що головною формою здійснення 

повноважень трудового колективу виступають загальні збори (кон

ференція), до компетенції яких належить схвалення колективного 

договору й уповноваження профспілкового органу підписати його з 

адміністрацією від імені трудового колективу [І]. 

Таким чином, трудовий колектив, виступаючи однією із 

сторін колективного договору, самостійно на загальних зборах 

(конференції) розглядає його проект і вирішує питання про його 

схвалення. Після розгляду тексту колективного договору трудовий 
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колектив уповноважує профспілковий комітет, що представляє його 

інтереси, віД його імені підписати цей договір з адміністрацією під

приємства. Ca.\fe така модель була закріплена спочатку в Основах 
законодавства Союзу РСР та союзних республік про працю, потім -
у кодексах союзних республік про працю. 

Пізніше роль трудового колективу як сторони колективного 

договору було в Законі СРСР від 4 червня 1990 р. "Про підприємст-

.. ва в СРСР" сформульовано інакше (ст.lб), згідно з яким загальні 
збори (конференція) трудового колективу вирішували питання про 

необхідність укладення з адмінk:трацією підприємства колективно

го договору, розглядали його проект і впавноважували профспілко

вий комітет або інші органи підписати колективний договір від іме

ні трудового колективу Таким чином, трудовий колектив міг сам 

вирішувати питання прь те, кому довірити повноваження визначати 

інтереси трудового колективу при укпаданні й підnисанні колектив

ного договору. Тільки від рішення трудового колективу залежало, 

який саме орган візьме участь у процедурі його підписання [ 4]. 
Однак ст . 9 Закону СРСР від 10 грудня 1990 р. "Про профе

сі\ffіі спішщ права та гарантії їх діяльності" надавала профсnілкам 

переважне право на ведіння колективних переговорів з адміністра

цією, власником або уповноваженим ним органом управління, та 

укпадання колективного договору, а також контролю за його вико

нанням [5]. 
Аналіз названих законодавчих актів дає підстави стверджу

вати, що в них мають місце окремі розбіжності. Якшо Закон "Про 

' ·· підприємства в СРСР" надавав трудовому колективу змогу вирішу
вати, хто буде представляти його інтереси у процесі укпадання ко·· 

лективного дОГовору · :__ профспілковий комітет чи інший орган, то 

вказаниИ вище Закон визнає право висловлювати інтереси трудово-
.. · ' го колективу' при укпаданні колективного договору або тільки за 

· ' Профспілковим комітетом, або переважно за ним. Закон України 
"Про колективні договори і угоди" при вирішенні цього питання на

близився до Закону "Про підприємства в СРСР". 

Існуючу в юридичній літературі полеміку щодо сторін ко

леКТивного договору можна звести до Декількох точок зору, згідно . , 

якими сторонами колективноГо договору виступають: а) підприємс-
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тво і трудовий колектив: б) адмtюстрація і трудовий колектив; 

в) керівник підприємства і профспілковий комітет; г) керівник під

приємства разом з адміністрацією, з одного ооку, і трудовий колек

тив разом з профкомом - з другого. 

У сучасний період актуальним стає питання про сторони 

колективного договору на підприємствах, що виникли, наприклад у 

процесі приватизації, де власники, які мають порівняно невелику 

частку в майні підприємства, є водночас і його працівниками. Вва

жаємо за необхідне взяти до уваги наступне: якщо на підприємстві 

використовується праця тільки його власників, колективний договір 

не повинен укладатися, оскільки одні й ті ж особи не можуть виС'Іу

пати одразу двома сторонами колективного договору. У такому разі 

інтереси таких працівників-власників відображені в установчих до

кументах підприємства, регулюються ними та законодавством про 

працю. 

Якщо ж на підприємстві працюють не тільки особи, які є 

водночас його власниками, а й інші, які власниками цього підпри

ємства не виступають, то колективний договір має бути укладеним 

за прямою вказівкою Закону України "Про колективні договори і 

угоди" (ст.2). За такої ситуації працівники- власники підприємства 

виступають при укладанні колективного договору з боку власників і 

висловлюють свої інтереси через орган, ними уповноважений. При 

цьому зміст колективного договору бу де відбивати інтереси таких 

працівників і як власників підприємства, і своєрідні їхні ж інтереси 

як працівників підприємства. 

Для nорівняння своєї точки зору щодо сторін колективного 

договору звернімося до досвіду зарубіжних держав з цієї проблеми. 

За трудовим законодавством багатьох країн Західної Європи у коле

ктивних переговорах при укладанні колективного договору однією 

із сторін виступають профспілки трудящих, другою- підприємці та 

їх асоціації. Вирішуючи питання про суб ' єкти колективного догово

ру, тобто про носіїв його прав, зарубіжна юриспруденція займає не

однозначні позиції. Існують три теорії: союзна, унітарна та комбіно

вана. 

Союзна називає суб' єктами тільки сторони колективного 

договору, тобто носіями прав та обов' язків, що випливають з нього, 
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вона визнає тільки профспілки та підприємців або об'єднання під 

приємців (права та обов'язки сторін індивідуальних трудових відно 

син виникають виюnочно з трудового договору). Таку позицію, на 

приклад, займає судова практика Скандинавських країн. 

Унітарна теорія вважає суб'єктами тільки окремих праців 

ників; профспілки виступають лише від їх імені і для mrx набуваюп. 
права й обов'язки. Тому право на звернення з позовами з привод.\ 

невиконання колективного договору визнапься лише за окремимн 

працівниками. Ця теорія була визнаною в ранній період розвИТК) 

колективних договорів, коли останні розглядалися як різновид дого· 

ворів цивільного права. До неї звертаються в деяких випадка;»; .суд11 

окремих держав (наприклад Америки), бажаючи обмежити право 

мочиїсть профспілок захистити працівниківу судовому порядку . 

Найпоширенітею у нинішній час виступає комбінована те · 

орія, яка визнає суб'єктами колективних договорів як профсnілки 

так і працівників. Це більшою мірою відповідає інтересам трудя 

щих, оскільки позови з приводу невиконання договорів приймають 

ся як від профсnілок, так і від працівників. 

У більшосТі країн з розвинутою ринковою економікою за 

конодавство та судова практика визнають прогресивний принцин 

"загальності" дії колективних договорів. Це означає, що договір, 

укладений профспїлкою підприємства, яка об ' єднує більшість пра

цівників, поширюпься на всіх працівників незалежно від членства у 

професійній спілці (в Німеччині, Італії, Норвегії, Швейцарії). 

Законодавство багатьох західноєвропейських держан 

(Франції, Австрії, Бельгії, Ісnанії), а також Японії nрипускає так 

зване "примусове поширення" сфери колективШІХ договорів на пев

ну територію або навіть галузь, вюпочаючи всі компанії та проф

спілки. 

Окремі колективні договори Америки та Канади містяп, 

положення про "закритий цех", тобто закріплюють обов'язок фірми , 

компанії наймати на роботу тільки членів профсоюзних сnілок . 

Працівники, які не є ними повинні вступити до профспілки протя

гом певного строку (як правило, в місячний строк), починаючи ·1 

моменту прийняття на підприємство. Це є одЮєю з умов найму. 

В Україні в останній час має місце тенденція до створеннJІ 
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альтернативних профспілкових органів на доповнення до вже існу

ючих шляхом додавання до своєї назви епітету "незалежний" (на

nриклад, незалежна профсоюзна спілка автомобілістів, резалежна 

nрофсоюзна спілка працівників залізничного транспорту та ін.). 

Виникає запитання: як укладати колективний договір , якщо 

на підприємстві існує два чи більше профспілкових органи? Відпо

відь на нього міститься в ст.4 Закону України "Про колективні до

говори і угоди", яка передбачає, що в разі •. коли з боку працівників 

виступає одночасно декілька профспілок, інші органи, уповноважені 

на представництво тру до вим колективом, ними формується єдиний 

представницький орган для ведіння переговорів, розробки єдиного 

nроекту й укладення єдиного колективного договору [2]. 
Стаття 9 цього Закону закріпила, що положення колектив

ного договору поширюються на всіх працівників підприємства не

"Jалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов'язковими 

JІК для власника або уповноваженого ним органу, так і для праців

ників підприємства. Це положення має суттєве практичне значення, 

тому що дає змогу уникнути непорозумінь щодо суб'єктів колекти

вного договору. Аналогічна норма відсутня, наприклад, у Законі Ро

сійської Федерації від 11 березня 1992 р. "Про колективні договори і 
угоди" [3]. 

Таким чином, слід зробити висновок: представники сторін, 

кким надане право підписання колективного договору (профспілко

ві органи, інші уnовноважені працівниками підприємСТва представ
ницькі органи) є лише учасниками переговорів. Сторонами колекти

вного договору є трудовий колектив і власник підприємства або 

уповноважений ним орган. 

Список літератури: 1. Про державне підприємство (об'єднання): 
'Іакон СРСР від 30.06 1987 р.// Відом. З 'їзду нар . дел. СРСР.- 1987.- N~ 26.- Ст. 385. 
2. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.199Зр.// Відом. Верхов. 

І'ади України.- 1993.- N2 36.- Ст. 361. З. О коллективнЬІх договорах и соглашениях: 
Jакон РФ от І 1 марта 1992 r.// Ведом. Сьезда нар. дел. РФ и Верхов. Совета РФ.-
1992.- N2 17.- Ст. 890. 4. Про nідприємства в СРСР: Закон СРСР від 04.06.1990 р./1, Ві
ІІОМ. З 'їзду нар. ден. та Верхов. Ради СРСР.- 1990.- N~ 25.- Ст. 460. 5. Про nрофесійні 
~пілки, права та гарантії їхньої діяльності: Закон СРСР від 10.12.1990 р.І/ Відом. 

І'їзду нар. деп. СРСР та Верхов. Ради СРСР. - 1990.- N2 51 .- Ст.1107. 

Надійшла до редакції 20.01.2001 р. 
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УДК 349.3 С.М. Прилипко, канд. юрид. нау/(, доцетп 

Національна юридична акадел-tія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ПРАВОВЕРЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

Зайнятість розкриває один із найважливіших аспектів соці

ально-економічного житrя людини, пов'язаний із задоволенням їі 

потреб у сфері . праці. Водночас зайнятість населения країни забез

печує виробництво валового національного продукту, а отже, еко

номічну основу житrя суспільства. Разом із тим вона має і соціаль

ний характер: відбиває потреби людей не лише в заробітках, а й у 

самореалізації через суспільно корисну діяльність [ 1, с. 71]. Проб

лема державного правового регулювання ринку зайнятості і безро

біття є дуже актуальними як для України, так і для всіх інших кра

їн. На їх вирішення спрямовано значний відсоток бюджету держави. 

За останніми статистичними даними частка повністю безробітних 

серед працездатно активного населення Болгарії, Угорщини, Руму

нії і Словаччини сягає 10-12 %, рівень безробіття в Японії становить 
3%, Швейцарії- 4,5%, США- 1,6%, В~ликої Британії- 9,2%, Фра

нції- 12,6% [2, с. 79]. 
Державна політика України у сфері зайнятості населення ба

зується на таких принципах, як-то: а) забезпечення рівних можли

востей усім громадянам незалежно від походження, соціального й 

майнового стану, расової та національної належності, статі, віку. 

політичних переконань, ставлення до релігії, реалізація права на 

вільний вибір виду діяльності відповідно до здібностей і професій

ної підготовки з урахуванням особистих інтересів і суспільних по

треб; б) сприяння забезпеченню ефективної зайнятості , запобіган

ню безробіттю, створенню нових робочих місць та умов для роз

виТку підприємництва; в) координація діяльності у сфері зайнятості 

з іншими_ напрямками економічної й соціальної політики на основ і 

державної та регіональних програм; г) співробітництво професійних 

спілок, асоціацш підприємців, власників підприємств, установ , 

організацій або уповноважених ними органів у взаємодії з орга

нами державного управління в розробці , реалізації та контролі 
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за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості населення; 

д) міжнародне співробітництво у вирішенні проблем зайнятості на

селення, з урахуванням праці громадян України за кордоном та 

іноземних громадян в Україні. 

Але політику зайнятості , якою вона повинна бути, не можна 

зводити лише до матеріальної підготовки допомоги безробітним, що 

спостерігається сьогодні в Україні. Теоретичною базою для такого 

явища, напевно, є дещо звужене трактування простору ринку праці , 

що охоплює виключно безробітних та вакансії, а не всю сукупність 

відносин у сфері зайнятості. 

У світовій науці права вже давно сформувалося і знайшло 

практичне застосування розуміння політики зайнятості .як інстру

мента найповнішої реалізації та розвитку трудового потенціалу на

селення. Засоби, спрямовані на допомогу безробітним, складають 

органічну частину цього інструмента. Міжнародна практика,. еконо

мічного розвитку в одній низці зі скороченням безробі1Тя ставить 

наступні цілі державної політики зайнятості: а) ширше застосування 

недовикористовуваної робочої сили; б) створення можливостей 

продуктивної й добре оплачуваної зайнятості; в) інвестиції до люд

ського капіталу з метою збільшення індивідуальної продуктивності 

працівників, сполученої з адаптацією технологічних процесів до їх 

можливостей; г) стимулювання механізмів адаптації до вимог рин

ку (і в першу чергу сприяння розвитку виробничої та соціальної ін

фраструk.-тури) . 

Законодавство про зайнятість поширюється й на постійно 

проживаючих в Україні іноземних громадян та осіб без грома

дянства, якщо інше не передбачено законодавством країни. 

Виконання державної політики зайнятості згідно з Конститу

цією п01шадено на вищий орган виконавчої влади - Кабінет Мініст

рів України, який розробляє і втілює в ЖИТІ'Я конкретні програми 

регулювання цієї сфери відповідно до законів, які приймає Верхов

на Рада. З метою сприяння зайнятості населення, задоволення по

треб громадян у праці Кабінетом Міністрів України і виконавчими 

комітетами місцевих рад народних депутатів розробляються річні й 

довгострокові державні та територіальні програми зайнятості. 

Згідно зі ст. 43 Конституції кожен має право на працю, що 
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вюпочає можливість заробляти собі на життя nрацею, яку він віль

но обирає або на яку вільно погоджується . При цьому держава 

створює умови для повного здійснення громадянами права на 

працю, гаранrує рівні можливості у виборі професії та роду тру

дової діяЛьності, реалізовує програми професійно-технічного 

навчання, nідготовки й перепідготовки кадрів відnовідно до суспі

льних nотреб. Використання примусової праці забороняється. Не 

вважається примусовою працею військова або альтернативна (не

війсьжова) служба, а тЗІ<ож робота чи служба, яжа вижонується 

особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до 

законів про воєнний і надзвичайний стан. Кожен має право на на

лежні, безпечні і здорові умови праці , на заробітну плату, не нижчу 

від визначеної законом. Використання праці жінок і неnовнолітніх 

на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється. Грома

дянам гарантується захист від незаконного звільнення. Право на 

своєчасне одержання винагородІІ за nрацю захищається законом. 

Більш конкретизоване вираження зазначених прав та 

обов'язків громадян а також державне регулювання трудових відно

син знаходимо в Кодексі законів про працю України. Глава ІІІ-А 

"Забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників" має посилан

ня на безпосереднє регулювання зайнятості відповідно до Закону 

України "Про зайнятість населення" (З ; 1991. - .N2 14. - Ст. 170: 
1998. - .Nц 11-12. - Ст. 14]. При цьому необхідно мати на увазі , що 

правове регулювання зазначеної сфери доповнюється Законами 

України "Основи законодавства України про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування" [З; 1998. - .N2 23.- Ст. 121], "Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття" [3; 2000. - N2 22. -Ст. 171} та значною низкою інших 

нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері стра

хування на випадок безробіття, а також міжнародних договорів, 

згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Закон України" Про зайнятість населення" визначає nравов і , 

економічні й організаційні основи цього інституту, захисту грома

дян від безробіття, а також соціальні гарантії з боку держави в їх 

~алізації nрава на працю. Згідно із зазначеним ЗаJ<оном, зайнятіст1. 

- це діяльність громадян, пов' язана із задоволенням особистих 1 
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сусnільних потреб, що, як правило, приносить їм доход у грошовій 

або іншій формі. До зайнятого населення належать проживаючі на 

території держави на законних nідставах: 

а) громадяни, працюючі за наймом на умовах повного або 

неповного робочого дня (тижня) на nідприємствах, в установах і 

організаціях незалежно від форм власності, у міжнародних та 

іноземних організаціях в Україні і за кордоном; 

б) громадяни, які самостійно забезnечують себе роботою, 

включаючи підnриємців, осіб, зайнятих індивідуальною трудовою 

чи творчою діяльністю, члени кооnеративів, фермери та члени їх 

сімей, які беруть участь у виробництві; 

в) обрані, призначені або затверджені на оnлачувану nосаду 

в органах державної влади, управління та громадських об'єднаннях; 

г) які проходять службу в Збройних Силах України, На

ціональній гвардії України, Службі безпеки України, Прикордонних 

військах України, військах внутрішньої та конвойної охорони, 

Цивільної оборони України, органах внутрішніх сnрав, інших вій

ськових формуваннях, створених відповідно до законодавства 

України, альтернативну (невійськову) службу, а також направлені 

на виконання оплачуваних громадських робіт; 

е) які проходять професійну nідготовку, nереnідготовку й 

підвищення кваліфікації з відривом від виробництва, навчаються в 

денних загальноосвітніх школах і вищих навчальних закладах, за

йняті вихованням дітей, доглядом за хворими, інвалідами та гро

мадянамн похилого вtку; 

ж) працюючі громадяни інших країн, які тимчасово перебу

вають в Україні і виконують функції, не пов'язані із забезпечен

ням діяльності посольств і місій. 

На відміну від зайнятого населення цей Закон визначає про

тилежну груnу - безробітних, тобто громадян працездатного віку, 

які через відсутність роботи не мають заробітку або інших nередба

чених законодавством доходів, зареєстровані в державній службі 

зайнятості, шукають роботу, готові і здатні пристуnити до неї. 

Крім цього слід підкреслити, що Закон України "Про загаль

нообов'язкове державне соціальне страхування на випадок без

робіття" визначає і таке nоняття, як «часткове безробіття», тобто 
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вимушене тимчасове скорочення нормальної або встановленої зако

нодавством України 1ривалості робочого часу, перерва в одержанн і 

заробітку або скорочення його ро.зміру через тимчасове припинення 

виробництва без припинення трудових відносин з причин еко

номічного, техногологічного чи сrруктуриого характеру. 

Рішення про надання громадянам статусу безробітних 

приймається державною службою зайнятості за їх особистими 

заявами з восьмого дня після реєсrрації в центрі зайнятості за міс

цем проживання як таких, які шукають роботу. Ця процедура визна

чається положенням "Про порядок реєстрації, перереєстрації та вс

дення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, виплати 

доnомоги по безробіттю, а також умови надання матеріальної допо

моги в період професійної підготовки та перепідготовки" , затвер

дженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 

1998 р. N!!578 [4]. 

Закон України "Про загальнообов ' язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіпя" передбачає систему nрав , 

обов'язків, гарантій, матеріальне забезпечення безробітних грома

дян, що опинилися в такому становищі з незалежних від них обста

вин, та надання їм соціальних послуг за рахунок коштів Фонду за

гальнообов'язкового державного соціального страхування України . 

Зазначений Фонд має стати nравонаступником Державиого фонду 

сnрияння зайнятості населення. На сучасному етаnі необхідно про-

. вести роботу щодо узгодження вищезазначених законодавчих актів. 

Після визнання громадянина безробітним він має право на 

одержання матеріальної доnомоги no безробіттю та безкоштовне 
сприяння в nошуку підходящої роботи. За сnриянням у nраце

влаuлуванні можуть звертатися всі незайняті громадяни, які ба

жають nрацЮвати, а також зайняті громадяни, які бажають змінити 

місце роботи, працевлаuлуватися за сумісництвом чи у вільний від 

навчання час. 

У разі неможливості надати підходящої роботи безробітному 

може бути заnропоновано nройти nрофесійну перепідготовку або 

підвищити свою кваліфікацію. Для усунення розбіжностей і nопере

Дження суперечностей у трактуванні поняпя "підходяща роботи" 

законодавеЦь дає чітке визначення у ст. 7 Закону України "Про зай-
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нятість населення": для громадян, які втратили роботу і заробіток, 

nідходящою вважається робота, що відповідає освіті, професії 

(спеціальності) , кваліфікації працівника і надається в тій же міс

цевості , де він проживає. Заробітна плата при цьому повинна 

відповідати рівню, який особа мала за попередньою роботою з 
урахуванням її середнього рівня, що склався у відповідній галузі за 

минулий місяць. 

При пропонуванні підходящої роботи враховується тру до

вий стаж громадянина за спеціальністю, його попередня діяль

ність, вік, досвід, становище на ринку праці, тривалість періоду 

безробіття. 

Для громадян, які вперше шукають роботу і не мають профе

сії (спеціальності), підходящою вважається робота, що потребує по

передньої професійної підготовки, або оплачувана робота (вклю

чаючи тимчасову) , яка не потребує професійної підготовки, а для 

громадян, які бажають відновити тру до ву діяльність після перерви 

тривалістю понад шість місяців, - робота за спеціальністю, що по

требує попередньої перепідготовки чи підвищення кваліфікації, а в 

разі неможливості їі надання - інша оплачувана робота за спорідне

ною професією (спеціальністю). 

Для громадян, які працювали не за професією (спеціальніс

тю) понад шість місяців, підходящою вважається робqта, яку 

вони виконували за останнім місцем роботи, а робота ' за основ

ною професією (спеціальністю) може бути підходящою за умови 

попередньої перепідготовки чи підвищення кваліфікації з ураху

ванням потреб ринку праці в цій професії (спеціальності). 

За неможливістю надання громадянинові роботи за профе

сією (спеціальністю) протягом шести місяців безробіття підходя

щою вважається робота, яка потребує зміни професії (спеціальнос

ті) з урахуванням здібностей, здоров'я громадянина і колишнього 

досвіду, доступних для нього видів навчання та потреб ринку праці 

в цій професії (спеціальності). 

Велике значення для здійснення послідовної політики у сфері 

зайнятості має те, що · держава забезпечує надання додаткових га

рантій щодо працевлаштування громадян працездатного віку та де~ 

яким категоріям населення, які потребують додаткового соціального 
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захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку nраці, у тому чи

слі: а) жінкам, які мають дітей віком до шести років; б) одиноким 

матерям, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей

інвалідів; в) молоді, яка закінчила або nрипинила навчання в серед

ніх загальноосвітніх школах, nрофесійно-технічних закладах освіти, 

звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійсько

вої) служби і якій надаєгься перше робоче місце, дітям (сиротам), 

які залишилися без піклуваіІНЯ батьків, а також особам, яким випо

внилося п'ятнадцять років і які за згодою одного з батьків або 

особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, nрийматися на роботу; 

г) особам передпенсійного віку (чоловікам по досягненні 58 років, 

жінКам- 53 років); д) особам, звільненим після відбуття покарання 
або nримусового лікування. 

Для nрацевлаштування зазначених категорій громадян 

місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад 

бронюють на підприємствах, в установах та організаціях, незалеж

но від форм власності і з чисельністю понад 20 чоловік до 5 % за

гальної кількості робочих місць за робітничими nрофесіями, у тому 

числі з гнучкими формами зайнятості. 

При скороченні чисельності або штату працівників 

підприємств, установ та організацій в розмірі, що перевищує вста 

новлену квоту, . місцеві державні адміністрації, виконавчі органи 

· відповідних рад зменшують або взагалі не встаншщюють квоти для 

·таких підприємств. 

У випадку відмови у nрийомі на роботу громадян із числа 

зазначених категорій у межах установленої броні посадовці -
керівники підприємств, установ та організацій можуть nритягатися 

:: до відповідальності згідно з чинним законодавством. 

Громадянам, зареєстрованим у службі зайнятості на загаль

них підставах, nризначаєгься допомога по безробіттю, матеріальна 

· ' допомога в період професійної підготовки, перепідготовки або 

підвищення кваліфікації, одноразова матеріальна допомога тощо. 

Для осіб передпенсійного віку, в тому числі вивільненим із 

' підприємств, установ чи організацій на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП 
України, тривалість виплати допомоги по безробіттю становить 

до 720 календарних днів. При цьому зазначений вік (чоловікам- по 
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досягненні 58 років, жінкам- 53) визначається на момеш надання 
громадянинові статусу безробітного . 

Громадяни, які не змогли своєчасно звернутися до відпові~ 

дного органу для надання статусу безробітного з поважної причини, 

що підrверджується певним документом, повинні це зробити на

ступного дня після його одежання . 

Допомога по безробіттю виплачується два рази на місяць, а за 

згодою безробітного- один рю в порядку, встановленому устано

вами банків. 

У разі хвороби безробітного допускається одержання допо

моги по безробіттю іншими особами за дорученням, оформленим . 

у встановленому порядку, або довідки за підписом головного і 

лікуючого фахівця, скріпленим печаткою. . 1 -.. ~ . 

Право на достроковий вихід на пенсію мають особи hеред

nенсійного віку, яким на день вивільнення згідно з n. 1 ст. 40 КЗnП 
України до досягнення встановленого законодавством nенсійного 

віку залишилося не більше півтора року. 

Якщо громадянин через відсутність підходящої роботи не . · 
виявив бажання отримати клопотання про достроковий вихід на 

пенсію, йому надається статус безробітного з призначенням допо

моги по безробіттю відnовідно до n. 1 ст. 26 Закону України "Про 
зайнятість населення". Клопотання про достроковий вихід на nен

сію може бути видано громадянинові за його бажанням і в разі від

сутності підходящої роботи в nеріод його перебування на обліку як 

безробітного. 

Офіційний відсоток безробіття в Україні (6-7 %), де протягом 
70 років nанувала ідеологія nовної зайнятості, звичайно сприймає
ться болісно. Становище погіршується ще й у зв'язку з практичною 

невідпрацьованістю механізмів доnомоги безробітним , а також тією 

убогістю коштів, які держава може надати на ці цілі. Але за міжна

родними стандартами подібна норма безробіття не є катастрофіч

ною . Крім того питання міститься не в самому його рівні, а в тому, 

які процеси й тенденції воно відбиває. За однаковим офіційним по

казником може приховуватися принциnово різна ситуація у сфері 

зайнятості . Йдеться про середній Проміжок часу, протягом якого 
людина не має оплачуваної роботи, а також про характерне для 
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України явище "довгострокової неоплачуваної відпустки". Однак у 

будь-якому виnадку політика мусить бути підпорядкована головній 

стратегічній меті - наданню кожному працездатному члену суспіль

ства не роботи взагалі, а можливості якнайбільшою мірою розвину

тн й реалізувати власний потенціал, отримуючи при цьому гідну 

винагороду за свою працю. Політика допомоги безробітним є орга

нічною частиною цієї стратегії, що й визначає ії основні напрями. 

Особлива увага має приділятися: а) довгостроково безробітним , 

оскільки йдеться про можливу втрату накопиченого людського ка

піталу (головного складника національного багатства будь-якої 

країни); б) молоді, тому що набуття й ефективне використання сво

го людського потенціалу нею може бути не реалізовано; в) кваліфі

кованим фахівцям як найбільш дорогоцінної категорії працівників. 

Що стосується України, то для неї реальну небезпеку стано

вить руйнування структури робочих місць і деградація людського 

потенціалу в результаті скорочення зайнятості в галузях, що потре

бують високоякісної праці і збільшення зайнятое'rі в торгівлі та в 

посередницькій діяльності переважно в приватному секторі . Харак

терним для нашої країни є збільшення довгострокового безробіття. 

На цих проблемах і повинна зосередиться державна політика зайня

тості, яка на сьогодні, по суті, являє собою пасивні дії по виплаті мі

зерної допомоги по безробіттю. Як вбачається, можна ж запозичити 

окремі заходи та програми, що застосовуються в державах з розви

неною економікою . Більшість із них (окрім Швеції) переважну час

тину коштів, відпущених на програми зайнятості , витрачають на па

сивну виплату допомоги по безробіттю . Разом з тим спостерігається 

тенденція й до посилення ролі активних заходів. Однак не всі з них 

можуть бути використані в нашій країні , а ті з них, що спрямовані 

на регулювання попиту на працю, вимагають величезних фінансо

вих витрат, тому їх застосування в Україні можливе лише в районах 

з середнім рівнем безробіття . Йдеться, зокрема про виплату підпри
ємствам, що надають роботу певним контингентам працівників або 

субсидії на обмежений проміжок часу, що покриває лише незначну 

частину їх заробітної плати. Зазвичай подібні заходи вживаються 

щодо найму довгостроково безробітних і молоді, результатом чого є 

поліпшення відповідності структури попиту і пропозиції праці, що 
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знижує дійсну чисельність безробітних. 

Привабливими, але досить дорогими є прямі державні вкла

дення у створення нових робочих місць, безумовна перевага яких -
їх адресний характер. За наявноG"fі хоча б мінімальних коштів такі 

програми найраціональніше використовувати на фінапсувания ін

фраструІ-.-турних проектів (будівництво доріг, мостів), у тому числі й 

у сільській місцевості. Це не тільки збільшує кількість робочих 

місць, а й дає імпульс для розвитку господарської діяльності регіо

ну, що, у свою чергу , може дати додаткові можливості зайнятості 

населения . Прямі державні вкладення у створення робочих місць 

корисно спрямувати також на цільові програми сприяння зайнятості 

осіб з обмеженою працездатністю. 

На наш погляд, значно кращу перспективу у вітЧизняних 

умовах можуть мати заходи, спрямовані на комплексне регулюван

ия попиту і пропозиції праці. Центральне місце серед них посідає 

раціональне використання гнучких форм зайнятості. У Західній Єв

ропі в останні десятиріччя така форма зайнятості розвивається дуже 

швидко. З' явилися нові категорії працівників, які працюють у пев

ній фірмі, але зайняті неповний робочий час або працюють тимча

сово на різних роботодавців. Цей процес, однак, неоднозначний і 

незрідка проходить досить болісно для громадян. Тому необхідно . 

проаналізувати наслідки гнучких форм зайнятості в Україні і від

працювати адекватні .заходи регулювания цієї сфери. 

Список літератури: J. Богиня ДП., Грішнова ОА. ОсновИ економіки 
праці. - К.: Знання-Прес 2000.-314 с. 2. Борецька Н. Зарубіжний досвід удосконален
ня ринку праці та соціальний захист населення// Право України. - 2000. - N2 10. -
жовт.-С . 79-81 . З. Відомості в Верховної Ради України. 4. Офіційний вісник Украї
ни. - 1998. - N2 17.- Ст. 635. 
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УДК 342.9 І.В. Бойко, канд. юрид. наук, 

Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ 

АДМШІСТРА ТИВНОЇ ВІДПОВЩАЛЬПОСТІ 
ШОЗЕМЦШ ТА ОСІБ JjEЗ ГРОМАДЯНСТВА 

Іноземці й особи без громадянства, які перебувають в Украї

Ю, несуть відповідальність за вчинені правопорушення за законо

давством України. Винятки, передбачеm міжнародними угодами, 

існують для осіб, наділених диnломатичним і коцсульськнм імуні

тетом. За правопорушення, в залежності від його характеру, інозем

ці й апатриди nідлягають цивільній, кримінальній, адміністративній, 

матеріальній і дисциплінарmй відповідальності. Адміністративна 

відповідальність цих осіб настає відповідно до ст.lб Кодексу Украї

ни про адміністративні правопорушення на загальних підставах з 

громадянами України. 

Іноземців та апатридів можна розглядати як сnеціальних 

суб'єктів адміністративної відповідальності . Так, суб'єктами пору

шень правил перебування в Україні, тобто проживання без доку

ментів на право проживання в Україні або проживання за недійсни

ми документами, недотримання встановленого порядку реєстрації 

чн прописки або пересування та вибору місця проживання, ухилен

ня від виїзду після закінчення строку перебування, а також недо

тримання правил транзитного проїзду через територію України, за 

ст. 203 КУпАП є іноземні громадяни й особи без громадянства. Для 
наявності складу правопорушення достатньо вчинення одного з пе

релічених діянь. Вина суб'єктів може бути як умисною, так і необе

режною. 

Для іноземців передбачена можливість застосування видво

рення за межі країни, яке розглядається як один із видів адміністра

тивних стягнень. Проте цілком можливо погодитися з думкою 

О.М. Бандурки, який розглядає адміністративне видворення як захід 

припинення протиправної поведінки іноземного громадянина або 

особи без громадянства, оскільки мета: видворення - припшшти та-
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ку поведінку. Його застосування не тягне за собою стану адмініст
ративного покарання; воно реалізується поза провадженняМ у спра

вах про адміністративні правопорушення [1 , с.74]. Рішення про ви
дворення приймає орган внутрішніх справ або Служби безпеки. Ці 

органи наділені певним обсягом адміністративного розсуду щодо 

цього питання . Чітко встановлені тільки такі підстави для видво

рення особи, як відмова виїхати з України, відсутність підстав для 

. перебування в Україні, нелегальне прибуття в Україну, втрата, по-
збавлення або відмова в наданні статусу біженця. 

На nорушення п.5 ст.32 Закону України "Про правовий статус 

іноземців"[! ; 1994.- N~ 23.- Ст. lбl] Кабінет Міністрів України не ви

значив порядок відшкодування витрат, пов' язаних із видворенням 

іноземців за межі України. МВС України не встановило порядку ви

дворення таких іноземців за власний рахунок з наступним 

відшкодуванням витрат із державного бюджету і не nогодив цей по

рядок з Міністерством фінансів, хоча це передбачено п . 53 Правил 

в'їзду іноземів в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду 

через й територію[З ; 1996, N~ 4, ст.148]). Внаслідок цього лише не
значна кількість іноземців -порушників закону видваряється за 

межі України. 

Таким чином, 3а порушення законодавства України про пра

вовий статус іноземців щодо перебування в країні до них може бути 

застосовано штраф згідно зі ст. 203 КУпАП або видворення, пере
дбачене Законо~ України "Про праВовий статус іноземців". При ви

значенні стягнення враховується характер діяння - грубе порушен

ня. Ця категорія є оціночною. Вважаємо, що до її змісту має входи

ти й така ознака, як повторність діяння. 

Нелегальне прибутгя охоплює і порушення перетинання дер

жавного кордону України, прикордонного режиму, правил в'їзду, 

виїзду з України і транспортного проїзду через й територію. У ви

падках затримання іноземних правопорушників при перетинанні 

кордону Прикордонні війська України передають їх органам внут

рішніх справ, які й вирішують питання про відповідальність, у тому 

числі й вИдворення. 

Згідно з даними МВС України кількість злочинів, учинених 

ін03емними громадянами й особами бе3 громадянства за останні два 
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роки, збільшилася в l О разів, зареєстрованих порушень правил пе
ребування в Україні- в 40 разів [4, с. 19]. Відсутність фінансування 
в сучасних умовах не дозволяє видворяти нелегальних мігрантів та 

іmпих правопорушників за рахунок державних коштів. Витрати, 

пов'язані з адміністративним видворенням, також покладаються на 

юридичних і фізичних осіб, яЮ приймають цих іноземців чи влаш

товують Іх незаконний в'їзд, проживання, працевлаштування і 

сприяють ухиленню від виїзду з Уh.-раїни після закінчення строку 

перебування, а також на самих іноземців. Але стягнути (в тому чис

лі й у судовому порядку) ці кошти не завжди можливо. Тому рішен

ня про видворення може залишитися фактично не виконаним. 

У деяких випадках цю проблему можна вирішити шляхом за

провадження в законодавство України норм, подібних тим, які ді

ють у деяких країнах, про внесення запрошуюLfою іноземця сторо

ною застави, яка використовувалася б при необхідності для видво

рення порушників за межі України. Можна передбаLfити для інозем

ців як обов'язкову умову в'ізду в УкраІну й перебування в країні на

явність певної грошової суми або внесення ними страхових сум при 

отриманні в'їзних українських віз у розмірі, достатньому для потреб 

можливого їхнього видворення . Щодо осіб, які приїжджають на 

навчання, встановлено обов'язок мати зворотний квиток з відкри

тою датою повернення на батьківщину . Такий порядок можна вста

новити і для інших категорій іноземців та осіб без громадянства. 

Важливою проблемою є адміністративне видворення осіб без 

громадяцства, сутність якої полягає в тому, що цих осіб можна вид

воріrі-и лише за наявності згоди на їх прийняття з боку відповідної 
держави. За даними Головного Управління МВС м. Києва для вид

ворення одного "нелегала'" потрібно приблизно l - 1,5 тис. дол . 

США. Вирішення цього питання може бути здійснено шляхом ство·· 

рення фонду для цих цілей за рахунок цільового відр~')'вання 

штрафів, які надходять до держбюджету за правопорушення, пере

дбачені статтями 203-206 КУ пАП. 
Під час виявлення іноземців, які порушують правила перебу

вання в Україні, органи внутрішніх справ не завжди з'ясовують об

ставини їхнього в'їзду в країну, а також їх посібників - громадян і 

посадових осіб; які надають ї~ ж.итло, роботу, іншj послуги, але не 

116 



вживають заходів до їхньої легалізації. При притягненні іноземних 

громадя:н до адмінісrративної відповідальності органами внутрішніх 

справ порушуються вимоги ст. 256 КпАП щодо складання протоко
лу про адмінісrративне правопорушення. Зокрема, не з' ясовується, 

де іноземці мешкають, на які кошти існують, з якою метою в'їхали в 

Україну. На порушення ст. 268 КпАП їм не роз'яснюються їх права, 
а коли виноситься постанова по справі, часто немає перекладача, 

хоча діловодство ведеться українською мовою і є підстави вважати, 

що іноземці нею не володіють . 

Закон України "Про правовий статус іноземців" визначає й 

таку міру відповідальності, як скорочення сrроку тимчасового пере

бування в Україні у зв'язку з протиправною поведінкою особи або 

якщо відпали підстави для подальшого перебування особи в Украї

ні. Закон не конкретизує характер правопорушень, тільки вказує, що 

вони не передбачають адмінісrративної або кримінальної відпові

дальності. Виникає запитання: яке ж тоді законодавство України 

іноземець порушує? На нашу думку, законодавець має встано_вити 

хоча б приблизний перелік таких правопорушень, їх ознаки, інакше 

його відсутність може призвести до порушення прав іноземців та 

осіб без громадянства. Ініціювати скорочення сrроку перебування 

іноземців можуть юридичні й фізичні особи, які їх приймають, ор

гани внутрішніх справ та Служби безпеки. У національному пас

порті такої особи при необхідності ставиться штамп "Небажана осо

ба". 

Засобом забезпечення притягнення до відповідальності може 

бути вилучення в іноземців та апатридів національного паспорту 

або документа, що його замінює. Вилучається також підроблений 

паспорт, фальсифікований, оформлений на іншу особу або якщо 

іноземець засуджений за вчинення злочину. 

Іноземці й особи без громадянства, як і громадяни України, 

вправі захищати свої права і свободи при притягненні їх до адмініс

тративної відповідальності . Додатковою гарантією' прав і свобод 

іноземців є право негайно повідомити адвоката, дипломатичного 

представника своєї країни чи іншу особу (на свій розсуд) з моменту 

оголошення рішення про видворення з України . 
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МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ГРОМАДЯНАМИ СВОЇХПРАВ 
І СВОБОД ПЩ ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ 
У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАвИЛ 

Людина, П права та свободи у правовій державі становлять 

найвищу соціальну цінність. Саме на їх забезпечення й найповнішу 

реалізацію в суспільному житгі має бути спрямована вся державна 

діялЬНість і насамперед у сфері державного управління [3 , с . 49]. 
Природно, що в період реформування нашого суспільства зазначена 

проблема набуває підвищеної актуальності і має не тільки теорети

чне, а й практичне значеНня в усіх сферах державного · управління, 

включаючи й митну справу як складову частину виконавчої влади. 

Викладене зумовлено 3начною кількістю звернень грома

дян, що, з одного боку, свідчить про їх соціальну активність у мит

них процеса;х (у більшості випадків вимушену), а з другого - віддзе

ркалює негативні явища в' митній системі , недоліки в роботі цієї 
служби. Ось декілька свідчень: п 'ята частина всіх скарг стосується 

КОрумnоваНОСТі ПОСадОВИХ ОСіб МИТНИХ органів, ЗЛОВЖИВаННЯ ВЛа

ДОЮ та інших порушень чинного митного законодавства на різних 

рівнях системи митної служби; зросла кількість звернень, у яких 

оскаржуються рішеннями митних органів (службових осіб) , повідо

мляється про факти тяганини при здійсненні процедур митного кон

троЛЮ, митного оформлення тощо. 

Оскільки багато порушень прав і свобод громадян допуска

ється і під час здійснення провадження у справах про порушення 
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митних правил, виникає нагальна потреба у визначенні механізму 

захисту громадянами своїх прав і свобод. Термін "механізм", на на

шу думку, дозволяє охопити весь процес захисту громадянами прав 

1 

і свобод під час провадження у справах про порушення митних пра
вил, а його чітке розуміння - комплексно визначити складові цього 

захисту та його особливості. 

Необхідно зазначити, що розглядуваному механізму прита

манний адміністративно-процесуальний порядок дій щодо захисту 

прав і свобод, які мають місце лише за наявності юридичних фактів 

і свідчать про те, що права і свободи громадян митного характеру 

порушені і вони звертаються до компетентних органів за їх захис

том . Цей механізм охоплює правові засоби та способи, які застосо

вуються юрисдикційними органами для захисту порушених прав і 

свобод громадян у митній сфері. Так, законодавець останнім , а від 

їх імені - й відповідним правовим інститутам (адвокатурі), створе

ним з цією метою, певні правові засади, у тому числі й засоби адмі

ністративної юрисдикції. 

Чинне законодавство називає такі поняття, як "заява", 

"клопотання", "скарга", основними видами звернень громадян у 

сфері митної діяльності держави. Під час здійснення провадження у 

справах про митні правопорушення заява громадянина виступає са

мостійним засобом захисту його прав і свобод. Матеріали вивчення 

адміністративних справ про порушення митних правил свідчать, що 

кожна п'ята справа була порушена за заявою громадян. Такий само

стійний засіб захисту громадянином своїх прав і свобод можна ви

значити як один із видів звернення громадянина з проханням до ор

гану (посадової особи) , до компетенції якого належить розгляд і ви

рішення справ про порушення митних правил, захистити його права 

або права інших осіб (наприклад, заява про бездіяльність митних 

органів чи їх посадових осіб). 

Що ж стосується поняття "клопотання ", то воно являє со

бою письмове звернення громадянина або адвоката, який бере 
участь у справі, до компетентного органу (посадової особи), що роз

глядає й вирішує справи про порушення митних правил, з прохан

ням виконати відповідні процесуальні дії й прийняти по них рішен

ня. Так, адвокат має право заявити клопотання будь-якого питання, 
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що має значення для захисrу прав і свобод особи, яка притягується 

до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, 

або потерпілого. Клопотання мають грунтуватися на основних ма

теріалах справи, а також на поданих додаткових, що безпосередньо 

стосується факту митного спору. 

Митний орган (посадова особа), який здійснює проваджен

ня у справах про митні правопорушення, зобов' язаний звернуги 

увагу на всі доводи, викладені у клопотанні. Ігнорування їх гово

рить про необгрунтованість прийнятого у справі рішення. Важли

вим є також вирішення питання про строк розгляду клопотання, за

явленого адвокатом, бо в чинному митному законодавстві про нього 

згадується. Вважаємо, що такі звернення громадян підлягають не

відкладному розгляду після їх надходження й обговорення. Така не

обхідність обумовлена динамізмом митних nроцесів і вимогам між

народних митних норм щодо оперативного проведення процедур 

митного контролю щодо товарів (предметів), які переміщуються че

рез митних кордон Украіни. Однак швидкість провадження у мит

них справах має враховувати такі його чинники, як повнота, всебіч-

ність та об'єктивність. А вирішення nитання про клопотання не мо

же ставитися в залежність від того, чи заявлено воно вперше, чи вже 

заявлялося й було відсуджено. Якщq клопотання стосується обста

вин, які мають значення для правильного вирішення справи, воно 

обов'язково nовинно бути задоволено. 

Необгрунтована відмова в задоволенні клоnотання, заявле

ного громадянИном або його адвокатом, а тим паче залишення його 

без розгляду є явним nорушенням прав і свобод громадян. У такому 

разі громадянин або адвокат має право звернутися за скаргою до 

вищестоящого митного органу (посадової особи) з приводу пору

шення прав й усунути зазначене в скарзі порушення митних правил . 

Треба наголосити, що такі скарги є й ОДНИМ з основних засобів, по
ліnшення діяльності митних органів (посадових осіб), які здійсню

ють . провадження у справах про порушення митних правил. Адже 

вони свідчать про недоліки й упущення в роботі по захисту цих прав 

і таким чином допомагають органам та їх посадовцям своєчасно ре

агувати на вказані недоліки й усувати порушення законності у сфер• 

митних правовідносин . 
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У теорії і практиці застосування норм митного права часто 

виникають труднощі в диференціації поняття "скарга" та і його від

межуванні від інших видів звернень громадян . Як вбачається, зі змі

сту Закону України від 2 жовтня 1996 р. "Про звернення громадян" 
[l) випливає, що головним критерієм відмежувания скарги від ін

ших видів звернень громадян є вимога заінтересованої особи відно

вити порушені їі права в митній сфері. А саме звернення громадя

нина з такою вимогою до відповідного органу державної митної 

служби (посадової особи) і визначається поняттям "скарга" . Катего

рія "звернення" передбачає намір висловити думку чи пропозицію. 

Тому скаргу під час , .здійснення провадження у справах про пору

шення митних правил :правильно було б визнати як втілене у пись

мовій формі звернення громадян до вищестощого органу (посадової 

особи) , суду , органів прокуратури з повідомленням про наявне по

рушення їх прав посадовими особами, які здійснюють провадження, 

а також з вимогою усунення цих порушень і відновлення відповід~ 

них митних прав. 

Правильна диференціація звернень громадян під час здійс

нення провадження у справах про порушення митних правилпере

дбачає застосування різного порядку їх розгляду та практичного ви

рішення. Наприклад, заява особи, яка притягується до адміністрати

вної відповідальності, потерпілого або їх законних представників чи 

адвоката про фальсифікацію доказів має, на наш nогляд, розгляда

тися відповідно до вимог Митного кодексу України [2, с. 143), а 
форма процесуального реагування на неї повинна визначатися стат

тями 144 і 151 цього Кодексу. Крім того, відповідно до ст. 121 МК 
провадження у справах про порушення митних правил здійснюється 

згідно з його положеннями, а в частині, яка не регулюється ним, -
відповідно до законодавства про адміністративні правопорушення, 

наприклад, статтями 279, 293 і 294 Кодексу України пр.о адміністра~ 

тивні правопорушення [ 4]. 
Оскільки предметом скарги є конкретний зміст відповідно~ 

го звернення, то оскарження - це дії громадянина, спрямовані на 

формувания змісту скарги та й подання до відповідного митного ор-, 

гану (посадовій особі) , а також діяльність цього органу (посадової 

особи) щодо розгляду й вирішення скарги . У даному разі ос~арже,ц-
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ня ~іністративно-процесуальних дій та рішень посадової особи . 

яка здійсmоє провадження у справах про порушення митних правил . 

трактувати в подвійний спосіб. З одного боку, це митно-правовий 

інститут, який становить сукупність норм, прав~ що регламентують 

діяльність відповідних суб'єктів, пов' язану з поданням, реєстраці 

єю, розглядом і вирішенням скарги на процесуальних стадіях про

вадження, а з другого - діяльність заінтересованої особи щодо реа

лізації права на скарrу про неправомірні дії митних органів та їх по

садовців. 

Оскарження, як адміністративно-процесуальний інститут, (' 
засобом забезпечення захисту й відновлення прав осіб, які беруть 

участь у здійсненні провадження у справах про порушення митних 

правил. Захист прав і свобод громадян здійсmоєгься відповідними 

компетентними митними органами й судами за допомогою спосо

бів, передбачених чинним законодавством, застосування яких і за

безпечує відновлення цих прав і свобод. Під час здійснення розгля

дуваного ними провадження такими способами є : відновлення по

рушених прав і свобод громадян митного характеру; б) притягнення 

до відповідальності митних органів та їх посадових осіб; в) відшко

дування шкоди, заподіяної громадянам незаконними діями посадов

ців митних органів. Основним же процесуальним способом захисту 

прав і свобод громадян є винесення рішення у справі (наприклад, 

про скасування безпідставного вилучення товарів, що були визначе

ні безпос~редніми об' єктами митних правопорушень або ДJІЯ забез

печення стягнення штрафу). 

Таким чином, захист прав і свобод громадян під час прова

дження у справах про порушення митних правил передбачає здійс

нення компетеmними митними органами, судами, а також самими 

громадянами відповідних процесуальних дій щодо відновлення по

рушених їх прав та примусового виконання митниками своїх безпо

середніх обов' язків шляхом застосування первинного, а то й вто

ринного оскарження. 

Первинне оскарження регламентуєгься МК України досип. 

вичершю: форма скарги; подача, строки подачі й розгляду первин

ної скарги; відновлення строків і наслідки подачі скарги ; сприяннн 

особи, яка подала скарrу митним органам; вилучення або анулю-
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вання первинної скарги; рішення митного органу чи його посадової 

особи по первинній скарзі, а також інші дії. 

Регламентування вторинного оскарження вюпочає: визна

чення підвідомчості вторинної скарги, порядку Гі подачі й розгляду; 

вирішення вторинних скарг і оскарження рішень по них. Вторинні 

скарги на рішення митних органів та їх посадових осіб подаються 

до районного (міського) суду за місцем знаходження митного орга

ну, чиї рішення оскаржуються. Крім того, ці скарги згідно з чинним 

законодавством підвідомчі відповідному вишестощому митному ор

гану, а також органам прокуратури. 

Коло питань, окреслених у МК України, не вичерпує всіх 

проблем механізму захисту громадянами своїх прав і свобод під час 

здійснення провадження у справах про порушення митних правил. 

Проте наука і практика вимагають нагального їх вирішення. Опра

цювання й вироблення нових стаНдартів, оцінки дій того, хто захи

щається в таких ситуаціях, безумовно, підвищить дієвість цього ме

ханізму і створить необхідні умови для ефективнішого здійснення 

передбаченого законом права особи на захист своїх інтересів у сфері 

митних відносин. 

Список літератури: 1. Відомості Верховної Ради України.- 1996.
N~ 47. - Ст. 2.56. 2. Відомості Верховної Ради України. - 1992. - N~ 16. - Ст. 203; 
1992.- Nя35. - Ст. 511~ 1994. - Nя 20. - Ст. 116; 1995. -NяІЗ.- Ст. 85; 1997. -N2ЗS . 

- Ст. 218. З. Державне управління в Україні І За ред Авер'янова В.Б. - К .. Соми, 

1999. - 265 с. 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення (зі змінами і 
доповненнями станом на 1 січня 1999 р.).- Харків: Одиссей, 1999.-224 с. 

Надійшла до редакції 22.12.2000 р. 
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УДК 343.281 В.А. Ломако, канд. юрид. наук, профессор 

Национальная юридическая академИя УкраиньІ 
имени Ярослава Мудрого, г. Харьков 

НЕКОТОРЬІЕ ВОПРОСЬІ ОСУЖДЕПНЯ С ИСПЬІТАНИЕМ 

ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
И В ПРОЕКТЕ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА УКРАИНЬІ 

Институт осуждения с испьпанием (по действующему 

Уголовному кодексу УкраиньІ условное осуждение- ст.45 и отсроч

ка исполнения приговара - ст.46 1 ; по проекту Угоsювного кодекса 
освобождение от отбьшания нака1ания с испьпанием- ст.75 и осво

бождение от отбьшания наказания с испьпанием беременнЬІх жен

щин и женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет - ст. 79) весь
ма значима и широко используема судами УкраuньІ альтернатива 

лишсиню свободЬІ . МатериальІ обобщения судебной практики и 

статистические даннЬІе свидетельствуют о тенденции расширения 

зтих мер уголовно-правового воздействия . Так, если в 1998 году к 
лишению свободЬІ осуждено 37, 2 %, а в 1999 r.- 37, 5 %, то с при

менением условного осужденоя и отсрочки исполнения приrовора 

осуждено в 1998 r. - 40, 3 %, а в 1999 г. -уже 43, З %от общего чис

ла осужденньrх в Украине (1; 1999.- N~ 2. - С. 29; 2000.- N~ 2.- С.27 , 

28 ]. 

· По с1юей сущности и некоторьrм своИствам институт 

зтот не идентичен, но все же наиболее близок к заnадиому институ

ту пробации. Их сближают такие признаки, как: а) обязательное 

осуждение и назначение конкретной мерьr наказания; б) наличие 

сходнь1х для них оснований применения - отсутствие повьппенной 

общественной опаспости преступления и лица, его совершившего; 

в) использование у словности неприменения назначенного наказа

ния, посредством которого значительно снижается его репрессивное 

воздействие и создается nерспектива неприменения наказания во

обще; г) установление испьпательного срока и использование опре

деленной системЬІ испьпания осуждеиного - возложение некоторьІх 
обязанностей, ограничений и запретов к его поведению; д) наличие 

реальной возможности усиления принудительного воздействия на 

124 



осуждеиного путем реального применения назначенного ему нака

зания; е) существование льготнь1х оснований погашення . судимости 

и некоторЬІе Другие. 

Признаки зти не только характеризуют правовую сущность 

осуждения с испьпанием, но и дают достаточно оснований для вьІ

деления его в отдельиьІй, самостоятельнЬІЙ раздел будущего УК 

УкраиньІ, как ранее обоснованно пРедлагалось в первьІХ двух вари
антах его проекта. 

Следует отметить, что наличие зтих отличительньІх признаков 

никто не отрицает, однако они не всегда учитьmаются при принятии 

решений и в предложениях отдельньІХ авторов. Примером тому -
искточение из проекта УК УкраиньІ раздела «Осуждение с испьпа

нием» и расположение соответствующих норм в разделе «Освобож

дение от наказания и его отбьшания». 

Без учета отличительньІх его признаков снова сделана попьпка 

реанимировать ВЬІСказанную ОТдеЛЬНЬІМИ учеНЬІМИ В 1955- 1965 ГГ. 
точку зрения на осуждение с испьпанием (условное осуждение) как 

на самостоятельнЬІЙ вмд наказания, которьІЙ должен занять соответ

ствующее место в системе наказаний, а не рассматривать его одной 

из форм освобождения от наказания, как зто сделано в последнем 

проекте УК УкраинЬІ [2. c.l56] . Согласиться с зтим - значит до

пустить возможность назначения судом за одно преступление двух 

основньІх вмдов наказаний. Подобное предложение не только не 

учитьІвает сущность осуждения с испьпанием, но и противоречит 

положенням ст. 61 Конституции УкраиньІ, в соответствиис которой 
никто не может бьпь дваждьІ привлечен к ответственности одного 

вмда за одно и то же правонарушение. 

Думается, что подобньІе разноречивьІе ВЬІВОДЬІ являются ре

зультатом игнорирования основньІх признаков и особенностей осу

ждепня с испьrrанием, недаоценки его правовой значимости как са

мостоятельного института уголовного права. Многолетняя практика 

применения различньІх вмдов осуждения с испьпанием в качестве 

самостоятельной формьІ реализации уголовной ответственности -
еще одно достаточно весомое подтверждение его зффективности, в 

том числе и как альтернативЬІ лишению свободьІ . 

Проект УК значительно растирлет диаnазон наказаний, 

125 



при назначении которьІХ допустимо применение освобождения от 

отбьrваuия наказания с испьrrанием (ст. 75) и освобождение от от
бьrвания наказания с испьrrанием беременньІх женщин и женщин, 

имеющих детей в возрасте до семи лет (ст. 79). Если по действую
щему законодательству условное осуждение допустимо при назна

чении лишения свободЬІ или исnравительньІХ работ, а отсрочка ис

полнения приговара - только nри назначении лишения свободЬІ, то 

по проекту УК, кроме зтих двух видов наказания применение их 

возможно будет также nри назначении ограЮfЧения свободЬІ и слу

жебного ограничения воениослужащему. Сохраняет проект Уголов

ного кодекса и положение действующего зююна, в соответствии с 

которЬІм применение зтих мер воздействия фактически обусловлена 

назначеннем и уплатой штрафа в качестве дополнительного нака

зания. 

Все зто четко обозначено в ст. 75 проекта УК, где запи

сано: «Если суд при назнач.ении наказания в виде исправительнЬІх 

работ, служебного ограничения для военнослужащих, ограничения 

свободЬІ, а также лишения свободьІ на срок не более пяти лет, учи

тьшая тяжесть nреступления, личность виновІюго и другие обстоя

теш.ства дела, nридет к вьrводу о возможности исправления подсу

димого без отбьшаиия наказания, он может постановить об освобо

ждении от отбьrвания наказания с испьІТанием». Нашли отражение в 

проекте УК и другие положения, касающиеся реализации зтих мер 

воздействия, ~том числе сочетания их с дополнительнЬІми наказа·· 

ниями, возложения обязанностей на осуждеІІНЬІХ, контроля за их 

поведеннем и правовЬІх последствий. Многие из них обоснованнЬІ и 

полезнЬІ для практики, а некоторЬІе требуют уточнення и дальней

шего совершенствования. 

Прежде всего зто касается положепня ст. 75 проекта УК 
о допустимости освобождения от наказания с испьnанием в случаях 

назначения подсудимому исnравительнь1х работ. Вряд ли подобное 

оправдано, так как, во-первЬІх, по своему содержапию исправитель

НЬІе работьІ при их отбЬІвании не влекут отрЬІв осуждеиного от его 

места жительства и работЬІ, что сохраняет возможность осуществ

ления надзора и контроля за его поведеннем со сторонЬІ работников 

Государственного департамента по исполнению наказаний, без раз-
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решения которЬІх осужденному запрещается вь1езд за пределЬl Ук

раинЬІ; во-вторЬІх, исправительнЬІе работЬl по своему содержанию 

- достаточно гумаиная альтернатива лишению свободь1; в-третьих, в 
связи с зкономическими преобразованиями в стране - расширением 

рьшочньІх отношений; приватизацией, наличием безработицЬl - ре

альнЬІе возможности применения исправительнЬІх работ значитель

но суженЬІ. Об зтом свидетельствуют и даннЬІе судебной практики: 

в 1999 г. применение судами УкраиньІ зтой мерЬІ наказания снизи

лось до 9,8% [І; Там же. - С. 27]. 
Трудно об-ьяснить и целесообразность nредложеиной в 

проекте УК возможности применения освобождения от отбьJвания 

наказания с испЬІтанием в случае назначения подсудимому наказа

ния в виде служебного ограничения для военнослужащих (ст. 75). 
Зто наказание - тоже достаточно гумаиная альтернатива лишению 

свободь1. Его срок - от шести месяцев до двух лет, что значительно 

меньше испьІТательного срока. Как и в случаях применения испра

вительньrх работ, такой осужденнЬІЙ остается в nрежнем коллекти

не по своему месту службЬІ. У держання из его денежного содержа

ния незиачительнЬІ. Имеются здесь и условия для осуществления 

надлежащего контроля за поведеннем осуждеиного со сторонЬІ ко

мандования воинским подразделением. 

СерьезнЬІе возражения вьІзьrвает существующее в статьях 

45 и 46 1 действующего УК и пока еще сохраненное в проекте Уго
ловного кодекса УкраиньІ положение, согласно которому примене

ние зтих мер воздействия фактически обусловлена обязательнЬІм 

назначеннем и уплатой штрафа. По причине значительной загру

жениости работой судЬІ зачастую не вьІЯсняют реальнь1х воз

можностей уплатЬІ виновнь1м штрафа и при любом сомнении в 

наличии такой возможности не применяют зтих мер воздейст

вия, осуждая подсудимЬІх к другим, в том числе краткосрочньш 

срокам лишепня свободЬІ. В других случаях, доверяя подсу димь1м, 

все же применяют зти мерЬІ и тем самьш заведома ставят таких 

осуждеиньrх в ситуацию, когда они из-за неуnлать1 штрафа вьшуж

деньІ реально отбьmать назначенное наказание. Применение осуж

дення с испьІТанием без назначения штрафа по основаниям, nреду

смотренньrм ст. 44 УК, - веfьма редкие случаи в судебной практике. 
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Полому заслуживает внимания предложение народного депутата 

Верховной Радь1 УкраиньІ В . Ф. Сиренко, которьrіf при обсуждении 

проекта УК предложил нскточИть штраф из числа обязательньrх 

предлосьшок применения · освобождеиия от наказания с испьпани

ем, сохранив его лишь как одну из возможньrх доnолнительньrх l'viep 
наказания в таких случаях. 

Представляет интерес и опьrт некоторьrх стран по ис

пользованию общественньІХ работ в системе пробацин (США, Ка

надь!, Англии, Швеции. Узльса и др. ). Использование такой ' практи

ки, безусловно, потребует вкточения зтой мерЬІ в систему наказа

ний будущего УК УкраиньІ, как зто сделано в УК Российской Феде

рации 1996 г. 
По своему содержанию наказание в виде общественнЬІх 

работ предполагает обязательное привлечение осуждеиного к вьІ

полнению в свободное от основной работьr или учебЬІ время неоп

лачиваемьІХ общественньІх работ в местах, специально вьrделеннь1х 

органами местного самоуправления. Продолжитедьность таких ра

бот целесообразно определить в законе в пределах от 60 до 250 час . 

(не более 4- 5 час. в день). 
Применение :ной мерьr воздействия в качестве дополни

тельного наказания при прохождении исnьrтательного срока значи

тельно повьrсит зффективность осуждения с ·испьrтанием. В отличие 

от штрафа, общественньrе работЬІ могут бьrть применимЬІ к тобому 

трудаспособному подсудимому независимо от его материального 

положения и наличия работьr. Назначение такого наказания обяжет 

осуждеиного в течение исnьпательного срока (ежемесячно, на про

тяжении одного - двух дет) вЬІполнять общественньrе работьr, что 

повь1сит морально-исправительное воздействие на таких осужден

ньrх, в какой-то мере восстановит справедливость, комnенсирует 

причиненньІЙ ими ущерб и, главное, будет способствовать их соци

альной адаптации к нормальнЬІм условиям жизни по истечении ис

nьrтательноrо срока. Реализацня данного предложения вьІходит, ко

нечно, за пределЬІ осуждения с испьпанием. Вкточение обществен

ньІх работ в будущее законодательство и судебно-исполнительную 

практику в качестве как основной, так и дополнительно й мерЬІ нака

зания будет еще одной альтернативей не только лишению свободь1 . 
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но и исправительньrм работам , сфера применения которьrх, как от

мечалось ранее. Значительно сужена . 

Реализация всех зтих предЛожений, послужит дальней

шему совершенствованmо института осуждения с испьrтанием . Од

нако рассматривасмьrе мерьr уголовно-правового воздействия зай

мут свое достойное место среди мер альтернативньІХ лишению сво

бодьr лишь при организации действенного надзора за поведеннем 

таких осужденньrх и осуществлении надлежащей работьr по адапта

ции их к условиям законооослушного образа жизни. Для зтого не

обходимо , наконец , решить вопрос о создании в структуре отдела 
исполнения наказаний, не связанньІХ с ЛІІШением свободьr, Государ

ственного департамента по вопросам исполнения наказаний, специ

альной службЬІ надзора за освобожденньrми от отбьrвания наказа

ния с испьпанием и условно-досрочно освобождённьrми . Решение 

зтого вопроса не требует расширения штатов сотрудникав в самом 

центральном аппарате Департамента и его областнЬІх структурах .. 
Здесь можно ограничиться созданием небольших групп из числа ра

ботников существующих отделов . Такие службьt надзора необходи

мо организовать на низовом районном уровне. Причем штатное 

расписание сотру дников должно определяться с учетом количества 

таких осужденньrх в районе из расчета не более 50 - 70 чел . на одно

го инспектора. А какой результативной работм можно ожидать, на

пример, от 61 ниепектора инспекций исправительнЬІх работ г. Харь

кова и области, если на них возложен надзор и контроль за поведе

ннем 8275 осужденньrх к мерам наказания, не связанньrм с лишени

ем свободьr, в том числе условно осужденнЬІх и осужденньrх с при

менением отсрочки исполнения приговора. В лучшем случае ин

спектор в состоянии регистрировать таких осужденньrх и вести учет 

совершенньrх ими правонарушений . При таком количестне осуж

денньrх и отсутетвип транспорта пикакой другой работьr с зтой ка

тегорией осужденнмх инспекторьr проводить не имеют возможно- , 
сти. В зтом , видимо, одна из причин того, что сЖегодно более 20 % 

осужденньrх у словно и с . применением отсрочки исполнения приго

вора нарушают условия испьrтания и направляютсЯ для реального 

отбьrвания наказания . 

Не менее важное значение имеет и профессиональньrй 
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состав инсnекторов. В зту службу необходимо nривлечь юристов, 

психологов, социологов, педагогов, способньІХ не только вести учет 

таких осужденнЬІх, но и оказать реальную помощь в изменении не

rативной установки личности, nривить nоложительнЬІе качества, 

вернуть веру в себя, при необходимости nомочь nолучить ту или 

иную nрофессию, помочь с трудоустройством. лечением и т.n. Ра

зумеется, для успешной работЬІ зтой службьr потребуется содейст

вІfе органов власти, с участием которьrх необходимо будет созда

вать отделения nри производ~нно-техническ:их учебньrх заведе

ЮlЯХ, специализированиьrе курсьr при молодежньrх центрах, клубах, 

автошколах, где бь1 такие осужденньrе за доступную плату, а при 

отсутетвин материальньrх возможностей и бесnлатно, могли nриоб

рести такие рабочие специальности, как тракторист, водитель авто

мобиля, трамв;щ троллейбуса, мастер по ремонту бьповой техники, 

строитель, и другие для работЬІ в сфере обслуживания населения . 

Сам факт получения осужденнЬІм избранной no его желанию сnеци
альности значительно расІІІиряет реаль~ возможность избрания 

им законопослутного образа жизни в будущем. 

Все зто связано с огромнЬІм об-ьемом работьІ . Для его реа
лизации потребуются значительнЬІе усилия многих ведомств и ре

mение воnросов материального обесnечения за счет отчислеиий и1 

республиканского и местньrх бюджетов, а таrоке использования бла

rотворительньtх взносов коммерческих структур и отдельньІх граж

дан. Сложиостей в осуществлени.и зтих задач будет много, но раз

реІІІать их надо сейчас, если мьr действительно хотим добиться по

ложнтельньrх результатов в исnравлении без нзоJІЯ.ЦИи от общества 

многих тьІсяч осужденньrх, среди которь1х большая часть - мол:одь1с 

люди. 

Список лumepamypьr: !. Вісник Верховного Суду України. - 1999. 
N2 2- С. 29; 2000.- N2 2.- С. 27, 28. 2. Тютюrин В.И. Некоторь1е проблемь1 применении 
наказаний, не связанІіЬІХ с лишением свободм, по действующему законодательству 11 

в проекте УК УкраиньІ // Пробл. законності.- 2000.- NQ 42.- С. 150-156. 

Н адійШJІа до редакції ]7.1 О. 2000 р. 
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УДК 343.9 В.В. Голина, д-р юрид. наук, професрор, 

зав. сектором ИИПП 

Академии правовьtх наук УкраиньІ; 

В.С. Батмргареева, .мл. науч. comp. ИИПП, 
г. Харьков 

ПРОБЛЕМЬІ БОРЬБЬІ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

ПРОТИВ ЛИЧНОЙ СВОБОДЬІ ЧЕЛОВЕКА В УКРАИНЕ 

Человек, ero жизнь и здоровье, честь 11 достоинство, непри

косновенность и безопасность согласно ст. З Констигуции УкраиньІ 

признаются вЬІсшей социальной ценностью. Позтому гарантии за

щитьІ конституционнЬІх прав и свобод личности приобретают сего

дня особую актуальность . В настоящее время на Украине получают 

распространение деяния, грубо и демонстративно попирающие 

нормьІ, обеспечивающие защиту личной свободЬІ человека. Б еред

стпах масеовай информации (СМИ) появляются сенсационнЬІе пуб

ликации о с-ьемках подпольньІх фильмов для садистав - «смертель

ное порно» (на Западе зто назьІВается СНАФФ). Б подобнь1х «ки

ношедеврах» снимаются реальньІе сценЬІ изнасилований и зверских 

убийств детей. Саздатели СНАФФа рискуют жизнью за больтне 

деньги. За rраницей оригинал с получасовьІМ фильмом-убийством 

продают за 50-60 ть1с. дол. США [З]. Осваивается в криминальньІХ 
кругах торговля внутренними органами человека для транспланта

ций . Изучение общественного мнения жителей городов УкраиньІ 

свидетельствует, что на первое место по опаснасти для общества 

респондентЬІ ставят похищение людей (около 60 %). 
Действующее уголовное законодательство (гл. ІІІ Уголовного 

кодекса УкраиньІ) содержит ряд статей, предусматривающих уго

ловную ответственность за незаканное лишение свободЬІ (ст.123), 

захват в качестве заложника (ст.123\ незаканное помещение в пси
хнатрическую больницу (ст.1232), похищение чужого ребенка 
(ст.124) и торговлю людьми (ст.124 1 ). 

ДаннЬІе статистики Министерства внутренних дел УкраинЬІ 

свидетельствуют о том, что за последнее десятилетие по статьям 

123 - 1241 УК УкраиньІ бьшо официально зарегистрировано 1102 
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престуnления. Причем nодавляющая часть из них (более 900 фак
тов) связана с незаконньrм .[ІИШением свободЬІ и похищением чужо

го ребенка. При зтом регистрация указанньrх престуnлений имеет из 

года в год тенденцЮ{) роста. Зто можно об-ьяснить как фактическим 

увеличеннем числа престуnлений, так и их большим вьrявлением, 

поскольку потерnевшие чаще. чем в иньrх случаях, абрашаются в 

правоохранительньrе оргаиЬІ. 

Мировая обществеююсть обесnокоена возрождением и стре

мительнЬІм возрастанием преступньrх фактов торговли людьми. Че

ловекобизнес усовершенствуется. приобретает все более широкий 

инвестиционньrй размах и технически совершеннЬІй характер, ста

новится своеобразной криминальной индустрией. Торговцьr живьrм 

товаром - трафикерьr - уже наладили тесньrе международнЬІе связи . 

Как отмечается в прессе, ими охваченЬІ миграционньrе и полицей

ские чиновники и стран-зкспортеров, и транзІrrньrх стран, и приин

маюших государств. Разумеется, проблема зта не является специ ·· 

фически отечественной: она актуальна практически ддя всего мира. 

Но если бьпь исторически nоследовательньrми, то надо признать, 

что до недавнего времени Украина бьmа вне поля деятельности по

добного вида транснациональной преступности. Правильно отмеча

ется в специальной литературе и в СМИ, что торговля людьми (и 

как частньrй случай- женщинамни детьми) доселе бьrла настолько 

давно забьпьrм явлением, что потребности в каких-либо особЬІх ме

рах борьбьІ с ним до послеДних лет просто не ощущалось. Законов 

против торговли людьми в мире практически нет, а сексуальмая 

зксnлуатация женщин оказалась чре~шьrчайно вьrгодньrм бизнесом . 

По некоторЬІм опубликованньrм данньrм, около 100 ть1с. украинских 
гражданок в поисках работЬІ за границей попали в руки дельцов те

неного секс-бизнеса (l]. 
Украина стала третьим государством ЕвропьІ (наряду с Бель

гией и ФРГ), где на законодательном уровне признали торговmо 

mодьми тяжким nреступлением . 24 марта 1998 г . Украина ввела 

уголовную ответственность за торговлю mодьми. По ст. 1241 УК 
УкраиньІ на сегодняшний день возбуждено Зб уголовнЬІх дел. По 

двум уголовньrм делам вьшесень1 приговорЬІ и преступники осуж

деньJ. (Так, по одному из них в июне 1999 г. бьши осужденЬІ услов-
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нок лишению свободЬІ две женщиньІ, которЬІе в ноябре 1998 г. об
маинЬІм путем за плату вь1везли в г. Белица Республики Сербия 

двух украинских девушек и продали их владельцу ночиого клуба 

«Венецию> для дальнейшей сексуальной зксплуатации.) 

Установлено, что наиболее часто на скамье подсудимьІХ ока

зьшаются женщинЬІ, поскольку жертвЬІ им доверяют больше, чем 

вербовщикам-мужчинам. При зтом примеияются хорошо отлажен

ньІе схемьІ перемещення потерпевших через границу: в газетах пуб

ликуются обьявления о том, что ДШІ работЬІ за границей требуютел 

молодь1е красивЬІе женщИН'ЬІ 18-25 лет; при оформлении соответст
вующих вьІездньІх документов нанявшиеся на работу попадают, как 

правило, в долговую кабалу, после чего их отправляют в страну на

значения, где они перепродаютел непосредственно хозяевам или по

средникам для последующей перепродажи. Поставщик живого то

вара получает 3а каждую жертву в среднем до 3 ть1с. дол. США. Од
на и3 преступниц, привлеченная к уголовной ответственности за 

торговлю людьми, переместнла из УкраиньІ за границу за 2 года 100 
женщин, получив в среднем за каждую из них по 5 ТЬІС. дол. США. 

УчитЬІвая важность обьекта защитьІ, авторь1 проекта нового 

УК УкраиньІ, которЬІй должен бьІТь скоро принят Верховной Радой 

УкраиньІ, предложили законодателю охрану личной свободьІ чело

века вьщелить в самостоятельнЬІй раздел - "Преступления против 

свободь1, чести и достоинства личности" . Естественно, и авторЬІ 

данного проекта, и субьектьІ законодательной инициативьІ внесли в 

существующие нь1не нормЬІ ряд важнЬІх содержательньІХ дополне

ний и конструктивнЬІх изменений, которЬІе должнЬІ повь1сить их 

защитительнЬІе функции. 

Однако уголовно-правовой защить1 все же педостаточно ДШІ 

обуздания зтого социального явлення, которое принимает в Украи

не угрожающий ДШІ нации характер . Захват заложников как вид 

преступного посягательства на личную свободу человека для наше.

го государства не характерен . За период 1991 - 2000 гг. МВД Ук
раинЬІ зарегистрировано 50 фактов, которЬІе бЬІлн квалифицирова

ньІ как захват заложников. Однако за зти же годьІ по данньІМ Мини

стерства юстиции УкраиньІ осуждено по ст. 123 1 УК всего 11 чел. 
(Например, в июле 1998 r . С. , имея огнестрельное оружие - обрез 
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малокалиберной винтовки, будучи в нетрезвам состоянии и избегая 

задержання его работниками милицим за нарушение правил дорож

ного движения, совершил захват в І<ачестве заложницЬІ продавца

консультанта крьrмской фирмЬІ «Клартекс». Угрожая убийством за

ложниць!, он потребовал от работников милиции беспрепятственно

го ухода, но он бьш обезврежен. арестован и в последующем осуж

ден к лишению свободьх.) 

Имеются случаи грушювого захвата заложников с требованн

ем предоставления воздушного . транспорта и долларо в США. 

ОбЬІчно после мительньхх переговоров преступники, как правило, 

задерживаются. 

Что касается такого преступления, как незаканное помеще

ние в психнатрическую больницу (ст. 1232 УК), то здесь паблюдает
ся резкое падение динамики . Если за 1990 - 1992 п. офицИально 

бьшо зарегистрировано 117 таких преступлений, то за 1993 -
2000 ГГ. - НИ ОДНОГО. 

ТаковЬІ некоторЬІе общие замечания и краткая количествен

ная характеристика преступлений против личной свободЬІ человека 

в Украине за последние годьІ. 

Оrносительно качествеиной характеристики рассматривае

мьхх преступлений (в основном , незаканное лишение свободьt чело

века и похищение чужого ребенка), то в обобщенном виде их струк

тура по даннЬІм нашего исследования за последние три года, вьrгля

дит следующим образом. 

1. Подавляющему большинству зтих преступлений против 
свободьІ личности - с различной формой соучастия - присущ груп

повой, организованньrй, а торговле людьми и транснациональньІЙ 

характер: почти 70 % преступлений - зто незаканное лишение сво

бодьІ, 50%- nохищение чужого ребенка и 100%- торговля людь

ми; все ОНИ совершеньІ группамн от 2-х до 10-ти человек. Не все 

членьІ nреступньІх группировок бьши вьІЯВленьІ и привлеченЬІ к 

уголовной ответственности. Местом незаконного лишения свободЬІ 

человека чаще всего являлись отдельная квартира или транспортное 

средство (более 50%). Жертва помещалась в nодвал, сарай или от
дельньІй дом. По времени незаканное лишение свободьІ ИJІИ пребьІ

вание детей у пахитителей могло продолжаться от нескольких ми-
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нут до нескольких месяцев. ОбЬІчно у держание человека преступ

никами в продолжении нескольких часов составляет около 59 %. 
2. НекоторЬІе преступления. особенно торговля людьми, как и 

торговля наркотиками, оружием , в Украине все чаще превращаются 

в бизнес, индустрию . Зто означает, что даниьІЙ вид криминальной 

деятельности мощно финансируется и из него извлекаются сверх

прибьши. Большинство престуnлений против личной свободь1 чело

века севершаются по кормстнЬІм мотивам - с целью вьп<уrіа (до 

70 %), хотя установлена и иная мотивация ·- удовлетворение личнь1х 
неnриязненньrх отношений с потерпевшим, месть, получение необ

ходимой для преступников информации, требование возвращения 

долга, имущества, намерение воспить1вать ребенка и др . ) . Исследо

ваннем не установлень! факть1 вьшоза похищениого ребенка либо 

взрослого за предель1 УкраиньІ. 

3. Незаканное лишение свободь1 и - частично - похищение 

чужого ребенка чаще всего сопровождаются применением психиче

ского или физического насилия. Более 50 % взросль1х петерпевших 
получили легкие телеснЬІе повреждения; случаи нанесения тяжких и 

ередней тяжести телеснь1х лавреждений единичнЬІ; установлено 

два факта убийства потерпевшего и один факт самоубийства. В 

87,5 % преступнЬІх пасягательств физическое или психическое на

силие к детям не применялась . Нет данньrх и про приобщение по

хищенньrх детей к занятию проституцией, хотя имеются факть1 при

влечения их к занятию попрошайничеством. (Так, безработнЬІе П. и 

С. , в июле 1997 г. пахитилис улицЬІ 4-х летнюю девочку, которую 

заставили просить милостьrню.) 

Не вьІзьmает сомнений, что в отношении женщин, легальнЬІм 

или обманнь1м путем приобщеннь1х к секс-бизнесу, осуществляются 

насильственнЬІе действия вплоть до убийства непокорнь1х. Но об 

зтом можно почерпнуть информацию из nубликаций журналистов. 

(Например, недавно сообщалось, что в одном из барделей г. Франк

фурта бьши убитЬІ 4 женщиньІ с УкраинЬІ в возрасте 18- 28 лет [2]. 
ПричинЬІ, мотивьІ, субьектЬІ убийства неизвестньІ). Поскольку фак

тьr имеют место чаще всего за рубежом, то там они и получают пра

вовую оценку. 

4. Вид преступления и способ его совершения определяют в 
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язвестной мере кримипологическую характеристику личности ви

повного и отчасти потерпевшего . Сходиость социальнЬІх черт лич 

ности проявляется в том, что абсолютное большинство преступни

коn - мужчиньr (правда, при похищении чужого ребенка каждьІй 

третий преступник - женщина) средних лет со средним и даже 

вьrсшим образонаннем (каждьrй 10-й преступник) , официально не 

работающие и не учащиеся, положительно характеризующиеся по 

месту жительства, не атсоголики и не наркоманьІ (хотя среди них 

встречаются и таковьrе), ранее не судимьr, в основном, украинцм, 

русские и лица кавказекого региона; многие преступники так или 

иначе бьши знакомьr с потерпевшими: по месту работЬІ, жительства, 

совместиому времяпрепровождению, некоторЬІе бьши сожителями , 

супругами, родственниками, знали семью и ребенка и т.д. Каких

либо психических отклонений в личности преступников не установ

лено. Напративается вь1вод, что спецяфическую преступную дея

тельность в силу негативнЬІх социально-зкономичесюrх факторов , 

действующих в Украине, стали «осваивать» вчерашипе законопос

лушнЬІе граждане, многие из которЬІх оказались за чертой бедности . 

Интересен социальньІЙ статус потерпевших при незаканном 

лишении свободьr. Предпринимателями назвали себя около 34 % 
потерпевших, более 11 % - военнослужащие; пенсионерЬІ - 7,2 %. 
Из них общественна полезньrм трудом занимались или учились 

около 18 %. Остальньrе не работали и не учились, т. е. либо находи

лись на иждивении, либо существовали за счет случайнЬІх заработ

ков. 

С определенной осторожностью можно бьrло бьr утверждать, 

что возникший миф 9 криминальном беспределе при совершении 
преступлений, предусмотренньrх статьями123 - 123 1 действующего 
УК УкраиньІ, криминологически не подтверждается . Однако надо 

иметь в виду значительвую латентнасть зтих преступлений. 

5. В 42,0% случаев совершения похищения чужого ребенка 
виктимньІМИ условиями вЬІступали оставление его без приематра 

или надзора и излишняя доверчивость самого ребенка. Достижению 

преступного результата способствовало и то, что в 62,5 % случаев 
родятели бьши или знакомЬІ с преступником, или являлись их род

ственниками. 
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б. При совершении указаннь1х преступлений действовали од

ни и те же мотивирующие и провоцирующие отрицательнЬІе личньrе 

качества преступника или межличностнЬІе конфлиІ<ТньІе отношения 

между преступником и потерпевшим. Среди причин . и условий ус- , 
тановленьr: алкоголизм и наркомания; безнадзорность и беспризор

ность детей; конфликтная ситуация между виновІІьrм и потсрпев

шей стороной при занятии бизнесом; амаральное nоведение в меж

лично<..Іньrх отношениях; финансовое благоnолучне потерпевшего; 

елабая предупредительная работа милиции и др. 

Что уже сделано в Украине для предупреждения данной 

группь1 преступлений, особенно торговли людьми? Прежде всего в 

УК введена (пусть еше и нормативно несовершенная) ст. 1241
, пре

дусматривающая уголовную ответственность за различнЬІе формьr 

«белого рабствю> как за тяжелое преступление. Поскольку торговля 

людьми является грубейшим нарушением прав человека, работа по 

предуnреждению зтого явлення - приоритетное направление дея

тельности омбудсмена УкраинЬІ, осуществляющсrо парламентский 

контроль за реализацией законодательства по защите конституци

онньІх прав и свобод человека. Органом , на которьтй непосредст

венно возложсна функция обьединения' усилий заинтересованньrх 
rосударственньrх и неправительственньІх организаций по борьбе с 

торговлей mодьми, является учрежденнЬІЙ в 1999 г. НациональньІЙ 
координационньrй совет по предупреждению торговли mодьми при 

Уполномоченном Верховной РадЬІ УкраиньІ по правам человека. 

Полномочия зтого Совета достаточнQ широки: подготовка предло

жений о приоритетньІх направленнях информационной политики по 

предупреждению торговли людьми, рекомендаций по внесенню из

менений и дополнений в соответствующее законодательство Ук

раинЬІ, по вопросам совершенствования деятельности правоохрани

тельньrх органов и правозащитньІх организаций и т.д. 

25 сентября 1999 r. Кабинетом Министров УкраиньІ утвер
ждена ньІне действующая правительствеиная Программа предупре

ждения торговли женщинамн и детьми. 

Кроме того, есть договоренность с некоторьІми странами За

падной ЕвропьІ и США о тесном взаимодействии с Министерством 

иностранньrх дел, Министерством внутренних дел УкраиньІ, Интер-7 

137 



полом, а также с участием неправительственнЬІх организаций (та

ких, как La Strada), оказЬІвается реальная помощь в возвращении на 
родину жертв торговли людьми. Сегодня в Украине развернута 

большая информационная кампания как одна из стратегий преду

преждения преступлений против свободьІ воли человека, которая 

охватЬІвает прессу, радио, телевидение. Необходимо отметить, что 

уже имеются положительнЬІе результатЬІ, хотя и скромнЬІе. Б ряде 

районов УкраиньІ созданьІ специализированнЬІе подразделения 

МВД по вЬІявлеиию и пресечеиию торговли людьми. 

Вместе с тем, перед теорией и практикой борьбьІ с зтим спе

цифическим видом преступности против свободЬІ воли человека 

стоят сложньrе, но разрешимь1е проблемЬІ. 

Во-первьrх, необходимо, наконец, приступить к решению ря

да важнЬІх вопросов социально-зкономического характера, т. е. со

циально предотвратить превращение людей в субьектов и жертв 

преступлений. К преступной мотивации и впктимности ведет, каІ< 

показали исследования, одна «столбовая» дорога - нужда либо про

воцирующая криминальная идеология обогащения любой ценой . 

которой и следует протнвопоставить леrальную социальную поло

жительную перспективу. К сожалению, упомянутая правительст

веиная Программа не содержит реальньrх социально-зкономических 

стимулов, на которьrе можно бьшо бЬІ опереться в протнводействии 

зтой преступности. А ведь специальнЬІе предупредительнь1е мерь1 

обязательно должньr сочетаться с социально-зкономическими. Ведь 

еще 100 лет тому назад немецкий крпминалист Франц фон Лис1 

сказал, что наилучшая уголовная политика - зто наилучшая соци

альная политика государства. 

Во-вторьrх, предупреждение конкретньrх видов преступлений 

против свободь1 воли человека настоятельно требует специальнЬІх '' 
бЬІстро исполнимьrх мер, затрудняющих либо практически умень

шающих возможность совершения подобньrх преступлений, осо· 

бенно торговлю людьми. Считаем, что здесь не исчерпано преду

предительное значение правового регулирования различнь1х ситу а · 

ций, несовершенство которого вЬІступает одним из условий дл>І 

преступной мотивации (например, изменение зммиrрационной 11 

иммиrрационной политики, совершенствование деятельности opra· 

138 



нов, вьщающих визь1 и разрешения на вь1езд и в'Ьезд, социальная 

поддержка и помощь жертвам со сторонЬІ принимающих стран, что 

предполагает ответное сотрудничество жертв с правоохранитель

ньІми органами для разоблачения транснациональной преступной 

цепи , и т.п.). НекоторЬІе странЬІ (Бельгия, НидерландЬІ, отчасти 

Швейцария) уже приступилик реализации правового регулирования 

вопросов иммиграции, что уменьшило практические возможности 

совершения рассматриваемьІХ преступлений и позволило оказать их 

жертвам помощь в кризисНЬІХ ситуациях:. 

В-третьих, требует научного осмЬІсления слабо разработаи

ная в У крапне проблема знергоинформационной преступности, под 

которой понимается знергетическое воздействие на сознание или 

подсознание человека, снижающее его интеллектуально-волевой 

потенциал. Чаще всего зто происходит вследствие применения раз

личньІх видов психогенного воздействия, таких как гипноз, зомби

рование, психокодирование, нейролингвистическое программиро

вание и др . Относительная доступность овладения навь~ками подоб

ного воздействия используется некоторЬІми преступниками в своих 

корЬІстньrх целях (мошенничество, изнасилования, кражи и пр.). В 

более глобальном масштабе с знергоинформационньІМ воздействи

ем правоохранительнЬІе органЬІ УкраиньІ впервЬІе столкнулись в 

начале 90-х годов в связи с деятельностью общества «Сознание 

КришнЬІ» и сектьІ «Великое белое братство». Руководители послед

него бьши осужденЬІ за хуішганство, т.е. грубое нарушение общест
венного порядка, хотя по заключению су дебно-психологической 

зкспертизЬІ рядовЬІе участники зтих хулиганских действий предва

рительно подверглись глубокому зомбированЕUО психознергетиче

скими средствами, лишившими их свободЬІ воли. Психически пора

бощеннЬІй человек не осознает своего «нового» состояния, утрачи

вает критичность. самостоятельность, способиость правильно вос

принимать, оценивать и предвидеть последствия своих действий, в 

том числе и преступньІХ. Подобное измененное состояние психнкп 

и сознания требует значительнЬІх реабилитационньІХ усилий зкст

рапсихолога и психофизика. 

На зтот вопрос можно смотреть и шире - с позиций деструк

тивного знергоинформационного воздействия на сознание и волю 
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населения ч:ерез различнЬІе коммуникационнме каналь1. 

Как видим, преступления против личной свободм человека 

~вязанм не только с физичсской плотью, но и с его психической 

· . сущностью, что требует законодательньІх гарантий безопасности. 

В-четвертьrх, возникает острая необходимость гармонизации 

.. . , законодательства различнЬІх стран и взаиl\юдействия их правоохра

нительньІх органов и неправнтельственнмх организаций . К сожале

юпо, в международной nравовой прахтю:е по многим вопросам тор

говли людьми нет единства точек зрения -· от интерпретации терми

нов «торговля людьмю>, «торговля женщинами» до разграничения 

понятий «просrитуция» и «торговля женщинами». Коррекrировка 

зтих точек зрения, а вместе с ней и стоящих за ними разньtх соци

альнь.Іх явлений упростит, на наш взгляд, поиск зффективнЬІх мер 

по их предупреждению. Взаимодействие же правоохранительньrх 

органов с неправительственнЬІми организациями, стран-зкспорте

ров, транзитньrх '?'fP3H и стран, принимающих «живой товар», обес

печит своевременное пресечение рассматриваеммх преступлений. 

В-пятьІХ, нуждается в реализации виктимологическое на

правление предупреждения преступлений против личной свободьІ 

человека, включающее в себя осуществление воспитательно

предупредительньrх, социально-реабилитационньrх, информацион

ньrх и иньrх мер виктимологического характера. Ставится акrуаль

ная и неотложная задача осуществления корректной, продумаиной 

информационной кампании в Украине. В рамках виктимологиче

ского проекта могут бьгrь проведеньr информационньrе семинарЬІ с 

молодежью в учебнЬІх заведеннях, а также среди потенциальньrх 

потерпевших из групп риска, социологические опросЬІ с целью изу

чения осведомленности населения о проблемах преступлений про

тив личной свободьІ человека, просветительские беседьr о возмож

ньrх преступньІх посягательствах в связи с вЬІездом за границу, о 

способах обезопасить себя от них, а при необходимости обратиться 

за поддержкой в определеннЬІе госу дарственнЬІе органЬІ или обще

ственнЬІе органи.зации. 

В-шестьrх, важнейшей задачей является надлежащее научное 

обеспечение протнводействия преступности против личной свободь1 

человека, а также решение иньrх вопросов. 
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Только сочетание социальнь1х и специальнь1х мер в их един

стве может дать зффект в предупреждении, а следовательно, и со

кращении преступности против личной свободЬІ человека. 
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ГАРАНТІЇ ПРАВА ЛЮДИНИ ПА СВОБОДУ 
Й ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ: 

РЕПОПАЛЬНІ СТАНДАРТИ 

І НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

17 липня 1997 р. Верховна Рада У країни ратифікувала Єв
ропейську конвенцію про захист прав людини та основних свобод 

(1950 р.) . 1 Ця подія має для України суuєві практичні наслідки, які 
полягають у необхідності імплементації конвенційних норм у наці

ональне законодавство, гармонізації останнього з єврорейськими 

стандартами захиС'І)' прав людини, вдосконалення правозастосу

вальної практики, формування у юристів нового праворозуміння, 

відкриuі принципово нових можливостей для будь-якої особи, пра

ва якої, на їі думку, порушені державними органами України, звер

нутися за їх захистом безпосередньо до Європейського суду з прав 

людини. 

Саме утворення спеціального контрольного механізму для 

розгляду порушень конвенційних норм, допущених державами -

1 
Tyr і далі мається на увазі Європейська конвенція та Перший протокол і Протоколи 

N. 2, 4, 7 та \І до не.ї. 
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• r ; r ~:нами ЄС, сутrєво відрізняє Європейську конвенцію від інших 

м ІжІІародних документів. Створена в Європі регіональна міжнарод

на система захисту прав тодини не тільки встановтоє норми між

ІІародного права в цій галузі, а й с:тановить одну з найбільш розви

нутих форм міжнародної юридичної процедури. 

Згідно зі ст. 9 Конституції міжнародні договори, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною П 

національного законодавства. отже, Європейська конвенція є части

ною чинного законодавства України. Визнавши міжнародні норми й 

стандарти в галузі прав людини, держава повинна реально гаранту

вати їх дотримання на своїй території, створити такий правозахис

ний механізм, нормативно-правова й інституціональна частини яко

го гарантували б громадянину дійовий захист його прав не тільки 

від посятань на них з боку будь-якої особи, а й від свавіл.пя держав

них органів і посадових осіб. Статrя 13 Конвенції зобов'язує кожну 
державу забезпечити кожному, чиї передбачені нею права були по

рушені, ефективний засіб правового захисту. Він повинен надавати

ся, "навіть якщо таке порушення бу ло вчинено особами, які діяли , 

виконуючи свої офіційні функції;' . 

Слід зазначити, що цей міжнародний документ містить по

ложення так званого загального характеру, які декларують права 

тодюш в демократичному суспільстві, визначають стандарти її 

пра1ювого стюусу. Механізми їх реалізації не визначаються, бо це 

визнається прерогативою держав- учасниць договору. Тому прак

т~не застосування конвенційних норм потребує вжиття державою 

певних імплементаційних заходів, нормативного закріплення про

цедури їх реалізації. Огже, Конвенція є своєрідним орієнтиром у за

конотворчій і правозастосовчій діял.ьності державних органів; вона 

ініціює розробку нових законодавчих норм і вдосконалення право

тлумачної практики [8, с. 197-204]. На думку С. С. Алексєєва, норми 

міжнародного права в галузі прав людини виявляють властивості 

норм-принципів. Правові принципи ніби спрямовують 

функціонування права, допомагають встановm·и прогалини у праві, 

скасувати застарілі і прийняти нові юридичні норми [1, с. 88]. 
Найвагомішим результатом інтеграційного процесу в Ук

раїні на сьогодні є Конституція, розд. ІІ якої :'Права, свободи та 
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обов'язки людини і громадянина" в цілому відповідає міжнародним 

стандартам у цій галузі. Визнання державою людини, її жнтrя і здо

ро~'я, честі й гідності, недоторканності й безпеки найвищою 
соціальною цінністю (ст. 3) свідчить про супєву зміну пріоритетів, 

демократизацію суспільства, прагнення його до створення дійсно 

правової держави, однією із засад побудови якої є принцип 

зв'язаності держави правами і свободами людини і громадянина. 

У кримінальному судочинстві ідея природного характеру 

прав людини, визнання їх утвердження й забезпечення головним 
обов'язком держави набуває специфічного змісту. Правоохоронні 

органи, на які покладено функцію боротьби зі злочинністю, наділеЮ 
владними повноваженнями, їх діяльність незрідка суттєво обмежує 

конституційні права громадян і насамперед - право на свободу й 

особисту недоторканність. Са.\Іе тому особливого значення набуває 

створення ефективного механізму захисту прав людини, чітке зако·- . 
нодавче ви:значення меж втручання держави в її особисте життя, 

підстав обмеження конституційних прав з урахуванням державних і 

суспільних інтересів. 

Специфіка кримінально-процесуальної діяльності вимагає 

збалансованого поєднання гарантій прав особи в кримінальному 

процесі з гарантіями виконання органами, здійсlООючими боротьбу 

зі злочинністю, покладених на них державою обов'язків. Надання 

останнім широких владних повноважень, що забезпечують досяг

нення 3авдань кримінального судочинства, повинно кореспондувати 

встановленЮQ чітких процесуальних механізмів захисту прав люди-

ни в кримінальному процесі. Тому нормативне регулювання 

кримінально-пРоцесуальної діяльності має будуватися на принципі 

пропорційності, врахуванні як суспільних інтересів, так і інтересів 

тодини. Саме на цьому принципі грунтуються європейські стандар

ти прав людини у кримінальному судочинстві й відправлення пра

восуД!],Я. 

Отже, положення Європейської конвенції про захист прав 

тодини та основних свобод і рішення Європейського суду з прав 

людини, які є складовою частиною заснованого Конвенцією ком

плексного правового механізму, мають важливе значення в 

усвідомленні співвідношення інтересів держави і громадянина, на-
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лежного ставлення держави до забезnечення й захисту прав людини 

в галузі кримінального судочинства. Саме рішення Європейського 

суду доломагають усвідомити зміст та обсяг гарантованих Кон

венцією прав, заnобігти nорушенню й норм, вжити необхідних за

ходів щодо імплемекrації конвенційних норм у національне законо

давство [9, с. 36~39]. 

Наголошуючи на необхідності застосування nерш за все 

національного законодавства, Євролейський суд разом з тим 

nідкреслив, що внутрідержавне право саме має відnовідати Кон

венції з урахуванням загальних приндип:ів, вимадених у ній або ви

лливаючих із неї. Прикладом може бути рішення у справі 

«Вінтерверп nроти Нідердандів» (24.10.1979 р. ), або рішення у 

справі «"Санді Таймс" проти Сполученого Королівства», у якому 

Суд зазначив, що закон, по-перше, має буrи відповідним чином дос

тупний: громадянин повинен мати змогу отримати відповідну до 

обставин вказівку на те, які правові норми застосовуються в TOl\fY чи 

іншому виnадку; по~друге, норма не може вважатися законом, якщо 

вона не сформульована достатньо точно, що давало б громадянинові 

змогу регулювати свою поведінку : він повинен мати змогу (якщо це 

необхідно, то й за доnомогою відповідної поради) передбачити в ро

зумних за даних обставин межах наслідки, які може мати та чи інша 

дія [2, с. 238]. 
В останні роки чинне кримінально~nроцесуальне законо

давство України зазнало суттєвих змін і доповнень, сnрямованих на 

забезпечення прав тодини в кримінальному процесі . Проте у 

своєму розвитку воно ще відстає від європейського nрава. Законо

давчі положення щодо принципів особистої недоторканності, зма

гальності, судового захисту, права на справедливий і публічний роз

гляд сnрави в межах розумного строку незалежним і безстороннім 

судом потребують подальшого вдосконалення. 

Орієнтиром у реформуванні галузевого законодавства на

лежить бути Конституції України та міжнародним договорам 

України, особливе місце серед яКих посідає Європейська конвенція 

про захист правтодини та основних свобод. Згідно зі ст. 29 Конс
титуції ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою 

інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та » 
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порядку, встановлених законом, тобто арешт і трнм:ІІІІІІІ о• ІІІІІІ 111 1 

вартою відповідно Основному Закону країни застосовусІІ.L)J 1 щ '"" 

чно за рішенням суду. Виняток із цього встановлено ч. 2 ст. l•J 1 ( 111 

сується випадків, коли в разі нагальної необхідності запобіпи ' І JЮ 

чинові чи його перепинити уповноважені на те законом органи мо

жуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий заnобі 

жний захід, обгрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин 

має бути перевірена судом. 

Стаття 5 Європейської конвенції, закріплюючи право кож

ної шодини на свободу й особисту недоторканність, забороняє сва

вільне позбавлення волі і встановJПОЄ шість виnадків законного об

меження свободи шляхом ув'язнення особи після й засудження ком

петентним судом, законного арешту або затримання. Особливе зна

чення в контексті даної статті має право на судовий розгляд, протя

гом якого суд без зволікання встановлює законність затримання і 

приймає рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним. 

При аналізі конституційних і конвенційних положень та 

порівнянні їх з нормами чинного кримінально-процесуального за

конодавства України звертає на себе увагу розбіжність лонятійного 

апарату стосовно вживання терм1юв ":{(~тримання" , "арешт", 

"тримання особи під вартою" та "взяття під варту". Термінологічна 

узгодженість у даному випадку набуває особливе значення, оскільки 

дозволяє уникнути порушення гарантованого цими нормами права 

на свободу й особисту недоторканність . 

У чинному кримінально-процесуальному законодавстві 

України відрізняються nоняття "затримання особи" і "взяття під 

варту як запобіжний захід" (арешт). Проте процесуальна природа 
цих примусових заходів, їх призначення єдині: обмеження особистої 

свободи з метою припинення або запобігання злочинної діяльності , 

ухилення особи від слідства й суду. Конституція України, встанов

люючи можливість уnовноважених органів у виняткових випадках 

застосувати тримання особи nід вартою як тимчасовий запобіжний 

захід (ч. 3 ст . 29), визначає тим самим процесуальну природу затри
мання саме як запобіжного заходу, спрямованого на тимчасове об

меження свободи людини. Тому в новому кримінально

процесуаJrьному законодавстві затримання має бути передбачено як 
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тимчасовий запобіжний захід, який полягає у короткочасному три

манні під вартою nідозрюваного у вчиненні злочину. 

Це відповідає ст. 5 Європейської конвенції, яка встановлює 

єдині гарантії законності арешту й затримання як примусових захо

дів і оберігає особу від будь-якого невиправданого посягання на її 

свободу з боку держави. Такими гарантіями є : а) інформування ко

жного заарештованого зрозумілою для нього мовою про підстави 

його арешту і про будь-яке обвинувачення проти нього; б) судовий 

контроль за законністю арешту або затримання; в) право на звіль

нення до початку судовоrQ розгляду, обумовлене гарантіями явки в 

судове засідання; r) право на відшкодування спричиненої незакон

ним арештом або затриманням шкоди. 

Аналогічні положення закріплені Конституцією України 

(ст. 29, 56). Механізми їх реалізації мають бути деталізовані в ново

му кримінально-процесуальному законодавстві , тому особливу ува

гу заслуговує процедура судового контролю за законністю обме

ження особистої свободи, встановлена п. З, 4 ст. 5 Європейської 

конвенції та практикою ЄвропеКського суду щодо застосування цих 

положень. 

Пункт З ст. 5 Конвенції передбачає право кожного, кого за
арештовано або затримано згідно з положеннями п. 1 "с" цієї етапі, 

негайно постати перед су дцею чи іншою службовою особою, якій 

закон надає право здійснювати судову владу для перевірки обста

вин, що свідчать не на користь застосування такого запобіжного за

ходу, як взятrя під варту . Так, у справі "Т.В. проти МаЛьти" 
(29.04.1999 р. ) Європейський суд зазначив, що п. З ст. 5 має на меті 

забезпечення невідкладного й автоматичного судового розгляду в 

разі затримання особи поліцією відповідно до положення п . 1 "с" 
ст. 5. Судовий розгляд не може бути поставлений у залежність від 
подання затриманим поnереднього клопотання. Така вимога не 

тільки б змінила суть гарантії, передбаченої п. 3 ст. 5, що відрізняє
ться від передбаченого п. 4 ст. 5 положення, яке гарантує право на 
звернення до суду для перевірки законності затримання. Вона могла 

б навіть суперечити передбаченій у п. З ст. 5 гарантії, яка має на ме

ті захистити особу від свавільного затримання, тобто сам факт по

збавлення волі повинен бути предметом незалежного судового роз-
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гляду. НевідюІадний судовий розгляд фаюу затримання є також ва

жливою гарантією проти жорстокого поводження з особою, взятою 

під варту . Судовий посадовець, який здійснює такий розгляд, має 

заслухати затриманого і прийняти відповідне рішення [6, с. 117-
120]. 

Як випливає із цього рішення, при застосуванні n. 3 ст. 5 
Конвенції Європейський суд вважає за необхідне дотримання на

ступних вимог: а) невідкладного судового розгляду; б) автоматич

ного судового розгляду (незалежно від подішия скарги); в) надання 
затриманому моЖJШвості особисто дати ПОJІСНеННJІ судді. 

Конституція України встаиовила два види судового контро

лю за обмеженням особистої свободи - попередній (застосування 

взяття під варту - ч. 2 ст. 29) і подальший (затримання особи - ч. З 

ст. 29), що повністю відповідає наведеним європейським стандар
там. Більше того, взяття під варту виклю'fНо за рішенням суду дося

гає мети п. 4 ст. 5 Конвенції (додатковий судовий контроль), оскіль
ки вважається, що в такому разі суд здійснив свій обов'язок щодо 

забезпечення судового контролю, передбаченого п. 4 ст. 5, коли він 
виносив постанову, при умові, що це був дійсно судовий орган у 

контексті ст. 5 Конвенції [5, с. 20, 21]. 
Проте право затриманого чи заарештованого бути достав

леним до суду для дачі пояснень судді (щодо затримання чи арешту) 

в Конституції не передбачено. Таке право вбачається супєвою га

рантією законності застосування запобіжного заходу. Європейсь

кий суд вважає це обов'язковою умовою дотримання вимог п. З ст. 5 
Конвенції. У рішенні у справі "Н'єдбала проти Польщі" 

(04.07.2000 р. ) Суд наголосив, що відповідно до ч. 4 ст. 5 Конвенції 
кожен, кого позбавлено волі внаслідок арешту або затримання, має 

право на перевірку судом процесуальних і матеріальних підстав за

тримання, з'ясування яких є важливим для встановлення законності 

останнього (ч. 1 ст. 5 Конвенцй). 
Хоча відповідність такого судового розгляду вимогам, що 

висуваються ч. 1 ст. 6 Конвенції стосовно розгляду кримінальних і 

цивільних справ, не завжди є обов'язковою, цей розгляд повинен 

мати судовий характер і забезпечувати необхідні гарантії особі, що

до якої вирішується питання про взяття під варту. Коли ж має місце 
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взяття під варту особи відповідно п. "с" ч. 1 ст. 5 Конвенції, судове 

слухання є обов'язковим. Зокрема, у справах, в яких особа оскаржує 

своє затримання, необхідним є забезпечення дії принципів змагаль

ності й рівних можливостей як для прокурора, так і для затримано

го. Оцінюючи з цих позицій польське процесуальне законодавство, 

Суд зазначив, що воно не надає заявникові чи його адвокатові права 

бутИ присутніми в судовому засідаНні, де вирішується питання про 
законність взяття під варту. Біm.ше тоrо, відповідно до вимог закону 

ознайомлення заивника чи його адвоката зі змістом матеріалів, що 

подавалися прокурором для обгрунтування рішення про взяпя під 

варту, не було обов'язковим . Оrже, заявник не мав жодної можливо

сті піддавати сумніву аргументи прокурора на користь застосуваюш 

такого запобіжного заходу, як взяття під варту [7, с . 131, 132]. 
Важливою гарантією права на свободу й особисту недотор

канність є вимога п . 3 ст. 5 щодо негайного постання затриманого 
чи заарештованого перед суддею чи іншою службовою особою, якій 

закон надає право здійснювати судову владу, для перевірки обста

вин, що свідчать не на користь заqтосування такого запобіжного за

ходу, як взяття під варту. У рішенні у справі "Броган проти Сполу

ченого Королівства" (24.11. 1988 р.) Європейський суд зауважив, 
що, незважаючи на те, що "негайність" слід оцінювати в кожному 

випадку залежно від особливих ознак, значення, яке слід надавати 

таким ознакам, ніколи не повинно доводитися до межі, коли це мо

же зашкодити самій суті права, гарантованого п . 3 ст. 5, коли фак
тично відкидається зобов'язання Держави забезпечити негайне зві

льнення взятої під варту особи або ії негай:иу явку в судовий орган . 
і 

Межі для гнучкості у тлумаченні й використанні ПОНЯТІ'Я "негайно" 

дуже вузькі. На думку Суду, навітЬ строк у чотири доби і шість го

дин не Відповідає суВОрИМ ЧаСОВИМ обмежеННЯМ, передбачеНИМ Ч. 1 
п. 3 ст. 5 [2, с. 381]. 

Частина 3 ст. 29 Конституції передбачає перевірку судом 

обіру~ованості тримання особи під вартою протягом сімдесяти 
двох годин. Разом ' з тим під судовий контроль має бути поставлена 
також законність обрання цього запобіжного заходу - дотримання 

уповноваженими.· особами вимог процесуальцого закону щодо наяв

ності передбаченИх законом підстав, порядку затримання, складання 
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протоколу, роз'яснення підозрюваному права мати побачення із за

хисником до першого дошrrу та ін. Судовий контроль за законністю 

затримання не принижує значення відомчого контролю та проку

рорського нагляду у цій сфері, а є суттєвою додатковою гарантією 

дотримання права особи на свободу й особисту недоторканність. 

Пункт 3 ст. 5 Конвенції гарантує кожному заарештованому 
або затриманому право на судовий розгляд упродовж розумного 

строку. Це положення має на меті забезпечення . встановлення гра

ничного строку арешту або затримання, передбаченого в п. "с" ст. 5, 
запобігання безпідставному його подовжению. Прецедентна прак

тика Європейського суду свідчить, що строком заЮ.нчення періоду 

попереднього ув'язнеюLч вважається день винесення рішення судом 

першої інстанції. Тому вимога щодо розумного строку арешту по

ширюється на тримання під вартою підсудного. Це дає підстави під

тримати висловлені в процесуальній літературі пропозиції щодо не

обхідності законодавчого визначення граничного строку тримання 

під вартою підсудного [4, с. 5]. 
Імплементація в національне кримінально-процесуальне за

конодавство європейських норм і стандартів щодо забезпечення 

права людини на свободу й особисту недоторканність, створення 

дійових механізмів реалізації цього права сприятиме перетворенню 

Ь.lJИМінальноrо процесу з інструменту захисту виключно державних 

інтересів на спосіб захисту прав та свобод людини і громадянина, 

оскільки держава проголошує права і свободи особи вищою цінніс

тю не всупереч і не на шкоду публічним (суспільним) інтересам, а 

тому, що визнає й інтерес вищим публічним інтересом [3, с. 17]. 

Список літератури: 1. Алексеев С. С. Структура советского права. -
М.: Юрид. лит. 1975. - 263 с . 2. Дженіс М. , Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у 

галузі прав людини. -- К: "АртЕк", 1997. - 640 с. З. Лазарева ВА. Судебная защита в 
уголовном процессе РФ: проблемЬІ теории и практики: Автореф. дис .... д-ра юрид. 
наук. - М., 2000. - 41 с. 4. Маринів BJ Принцип особистої недоторканності в 

кримінальному процесі України: Автореф. днс .... каид. юрид. наук. -Харків, 1999. -
!9 с. 5. Мзрдок Дж. Л Статья 5 Еропейской Конвенции по правам человека. Защита 
свободЬІ и неприкосновенности личности. - Изд-во Совета ЕвроnьІ, 1994. - 50 с. 
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Рішення: Коментарі. - К.: Укр.центр правн.студій. - 2000. - N2 І. - С. 197-204. 9. Ра-

149 



данович Н. Міжн<tродно-судові засоби імnлементації ЄвропеіісІ,кої конвенції про за
хист прав люд~ни і основних свобод // Право України. - 1999.- .N2 12.- С. 36-39. 

УДК 343.1 

Надійшла до редакції 02.11.2000 р. 

Н. А. Погорецький, канд. юрид наук, доцент 

Национальная. юридическая. академия УкраиньІ 

и.мени Ярослава Мудрого, г. Харьков 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТІЮВАНИИ НОРМА ШВИО
ПРАВОВОГОРЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЕРАТИВНО

РОЗЬІСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

До принятия Закона: УкраиньІ 18 февраля 1992 г. "Об опе

ративно-розЬІскной деятельности" [З; 1992.- N2 22.-Ст.ЗОЗ] и других 
законодательньrх актов, ее регламентирующих [З; l991.-N24.-Cт.20 ; 

1991.-N26.-Ст.З'б;. l992. -N22 . -Cт.7; 1992 . -N227 . -Ст.З82; l998.-N~35. -, ..... , 

Ст.2З6], зта важная государственно-правовая функция, будучи не-

отьемлемьІМ злементом государственно-правовой политики госу

дарства и играющая ключсвую роль в предупреждении, раскрьпии и 

расследовании преступлений, а также вьmолняющая задачи по 

обеспечению безопасности общества и государства, регулировалась 

исключительно ведомственньши закрьпьrми нормативно

правовьши актами - приказами, инструкциями, положениями. 

Единственньrм законодательнЬІм правовЬІм актом, в котором о ней 

шло упоминание без раскрьпия сути, правовЬІх основ и процедурьr 

осуществдения, бьш Угодовно-процессуальньІЙ кодекс УкраинЬІ 

(ч. l ст. 103, ч. З ст. 104, ч. ст. 114). Причем ведомства, имевшие в 

то время право на ее проведение (органьr МВД и государственной 

безопасности), создавали свои собственньrе структурно обособлен

ньrе нормативно-правовЬІе базЬІ, которЬІе не всегда согласовьrвались 

между собой в связи с тем, что кроме общих задач в сфере уголов

но-правовой юрисдикции ими решались и специфические, свойст

венньrе ~ому из ведомств (например, в КГБ - разведка, контр

разведка, допуск к государственной тайне и др.). Структурной обо-
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собленности и несогласованности, ведомственнЬІх нормативно

правовьrх актов, по сути регламентяруюших единую государствен

но-правовую функцию - оперативно-розЬІскную деятельность спо

собствовали ведомствеиная закрьпость и отсутствие концептуаль

ньrх основ ее ведения, установленньrх на законодательном уровне, 

т.е. отсутствие законодательного акта об оперативно-розЬІскной 

деятельности. Зта деятельность совершенно неоправданно, на наш 

взгляд, бьша недоступна для юридической общественности, в связи 

с чем многие ее проблемьr не могли бЬІть предметом научньrх дис

куссий . Все зто привело к тому, что цельrе правовме институтьІ 

(прокурорский надзор, судебнь1й контроль, восстановления прав 

граждан, нарушеннь1х незаконньrми действиями органов и их долж

ностньхх лиц, осуществляющих оперативно-розЬІскную деятель

ность; использование результатов оперативно-рОЗЬІскной деятель

ности в уголовном судопроизводстве; социальная и правовая за

щита должностньтх лиц органов, осуществляющих оперативно~ 

розЬІскную деятельность, а также лиц, им содействующим, и др.), 

являющиеся ее неотьемлемой частью, отсутствовали. в ее структуре . 

В конечном счете, отсутствие законодательного регулирования опе

ративно-розЬІскной деятельности и ее ведомственная замкнутость 

привели не только к недастаточной ее зффективности, но и к гру

бьrм нарушенням конституционньrх прав граждан (2; с. 8-ll]. 
Анализ норм принятьrх в начале 90-х годов законодатель

ньrх и изданнЬІх на их основе подзаконньrх актов в Украине, странах 

СНГ и Балтии, регулирующих оперативно-розьтскную деятельность, 

указьrвает на то, что они образуют стройную систему ее правового 

регулирования. ·Развитие последнего свидетельствует об усю1ении 

тенденций перевода оперативно-розЬІскной работЬІ с подзаконного 

уровня на уровень закона. Происходит об'ЬективнЬІй процесс систе

матизации и кодификации законодательства об оперативно

розЬІскной деятельности, что в будущем, на наш взгляд, может 

привести к разработке единого кодификационного законодательно

го акта. Следует отметить, что зтот процесс параллельно происхо

дит как в Украине, таки в странах СНГ и Балтии, что свидетельст

вует о примерно одинаковом уровне развития и близости их право

вьтх систем, о стремлении к достижению передовЬІх мировьrх стан-
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дартов в совершенствования национального законодательства. 

Б связи с зтим в юридической литературе совершенно 

обоснованно ставится вопрос о зарождении новой отрасли права , 

именуемой как "оперативно-розЬІскное право" [8, с.З] , "уголовно

розЬІскное право" [9, с.9-55], "полицейское право" (в состав которо
го вюпочается и оперативно-розЬІскная деятельность [7, с.80]) а 

также "оперативно-розьrскной процесс" [5, с.8-24]. 
Рассмотрение любой отрасJІИ права происходит посредст

вом его определеНИJІ, вwделеНІUІ предмета правового регулирова

ния, системьІ, методов, прИНІІИnов, норм и т. д. Оrрасль nрава -
главное подразделение системЬІ права, отличающееся специфиче

ским режимом юридического регулирования и охватьІвающее целЬІе 

участки однородньІХ общественньІх отношений [ 1 , с. 44 І . Самостоя

тельная отрасль права всегда формируется вокруг какой-либо спе

цифической групnЬІ общественньІх отношений. Особенность право

отношений, возникающих в современной оперативно-розмекной 

деятельности по поводу абнаруження признаков подготавливаемьІХ 

или совершенньтх преступлений , а также в сфере государственной 

безопасности, с применением оперативно-розьІСКНЬІХ как rласньІх, 

так и неrласньrх мероприятий и не урегу лированньrх должнЬІм: об

разом ни одной из общепризнанньІх отраслей права (уголовно

процессуального, административного и др.), позволяет вести речь о 

формировании новой отрасли оперативно-розЬІскноrо права, хотя 

такое наименование зтой отрасли права, на наш взгляд, не вполне 

соответствует ее содержанию. Позтому дать ей наименование еще 

предстоит. 

Оперативно-розьІскнЬІе правоотношения, возникающие в 

процессе оперативно-розьrскной деятельности, весьма разнообразнЬІ 

как по характеру, таки по субьектному составу . И, как верно отме

чает А.Ю. Шумилов, такие отношения образуют свой собственньІЙ 

предмет правового регулирования [9, с. 27]. Зто обусловлена сле

дующими взаимосвязанньІми обстоятельствами: все зти отношения 

имеют единую цель - реализацию задач по поиску и фиксации фак

тических данньІх о противоправной деятельности отдельньrх групп 

и лиц, о разведовательно-подрьтвной деятельности специальньrх 

служб иносТранньІх государств и организаций с целью пресечения 
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правонарушений и в интересах уголовного су допроизводства , а 

также подучения информации в интересах безопасности общества и 

государства (ст. 1 Закона УкраинЬІ "Об оперативно-розЬІскной дея
тельности"), что обеспечивает надежную защюу прав, свобод и за

конньrх интересов вовлеченнЬІх в зту сферу лиц. Зrа цель обьясняет 

наличием общего обьекта всего того множества общественньІх от

ношений, которЬІе имеют место в процессе осуществления опера

тивно-розьтскной деятельности. Таким об-ьектом является содержа

ние правового отношения. Оперативио-розЬІскньrм правоотиошени

ям, каки любЬІм иньrм, несмотря на их специфику; в силу их содер- . . 
жання и обьекта присуще публнчно-правовое начало. Их специфика 

предопределяется прежде всего особемиостями метода правового 

регулирования норм оперативно-розЬІсююго права. 

Оперативно-розьrскнЬІе правоотношения реально функ

ционируют в двух аспектах: во-первьrх, в их системе как совокупно

сти взаимосвязаннЬІх и взаимообусловленнЬІх отношений; во

вторьrх. как единичнЬІе отношения, составляющие систему. 

Правоотношения. функционирующие в процессе опера

тивно-розьrскиой деятельности, обладают сложной по своему соста

ву структурой . . В состав оперативно-розьrскнЬІх (как и дюбьrх иньrх 
входят обьект, содержание и субьект. Правильное уяснение струк

турЬІ правоотношения в целом и каждого ее злемента в отдельности 

дает возможность четко определить статус субьектов зтих правоот

ношений, создать оmимальнЬІе условия для их взаимоотношений и 

зффективного решения стоящих перед оперативно-розЬІскной дея

тельностью задач. Оперативно-розьrскиьrе правоотношения можно 

определить как регулируемЬІе законодательством и ведомственньr

ми нормативньІМи актами об оперативно-розЬІскной деятельности 

отношения, которЬІе возникают, развиваются и прекращаются в 

сфере оперативно-розьrскной деятельности и посредством которЬІх . 

реализуются правом о чия органов и · лиц, ее осуществляющих, а так- . ' 
же защищаются права, свободЬІ и закониьrе интересьr человека [6, 
c.l98-207]. 

Оперативно-розьrскное право можно рассматривать как от

расль права, как отрасль законодательства, как науку и как учебньrй 

курс [9, с.ІО]. 
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Оперативно-розЬІскное nраво как отрасль nрава есть соци

ально обусловленная система nравовЬІх норм, регулирующих опера·· 

тивно-розЬІскную деятельность различнЬІх ее суб-ье~сrов, которая за

І<ЛЮчается в nрименении специальньІх сил, средств и методов и со

вершении оперативно-розЬІскнЬІх мероприятий в связи с поиском 

и фиксацией фа~сrических даннь1х о противоправной деятельности 

отдельнЬІх лиц и груnп, разведьmательной деятельности специаль

ньІх служб иностраннwх государств и организаций с целью пресе

чения nравонарушенні и • юrrepecax уголовного су до производства , 

а также получения информации в интересах безопасности общества 

и государства. 

Предметом оперативио-розЬІскного права является регули

рование полномочий оперативно-розьІскньІх органов, порядка осу

ществления оперативно-розьІскньrх меропрюrrий и связаннь1х с ни

ми правоотношений, а также вопросов сотрудничества граждан с 

оперативно-розьІСКН'ЬІми органами на конфиденциальной основе, 

нормативное закрепление системьІ гарантий законности при прове

дении оперативно-розьІСКНЬІХ мероприятий [8, с . 2]. 
В теории права методами правового регулирования являют

ся приемЬІ юридического воздействия, их сочетания, характери

зующие использование в данной области общественньІх отношений 

того или иного комплекса юридических средств. МетодьІ субста

циональнЬІ, неотделимЬІ от правовой материи . Они вьrражают са

мую суть, стержень того или иного юридического режима регули

рования . В системе права они служат именно тем об-ьедиияющим 

началом, которое компонирует основу и главнЬІе структурнЬІе под

разделения в отрасли права [1 , с. 370, 371). 
Специфика метода правового регулирования оперативно

розЬІскноrо права проявляется: в оревалировании запрета над ос

тальньІми злеметамн механизма метода правового pery лирования -
предписанием и дозволеннем; в особенноспІх уголовно-розьzскнь1х 

отношений и специфике юридических фактов, вьІЗьmающих к жиз

ни зти отноШения, их изменение и прекращение; в установленной 

законом и подзаконньІМи нормативньІми актами процедурной ( опе
ративно-процессуальной) форме, характерной именно для данного 

вида rосударственно-правовой деятельности ; в гарантиях, предос-
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тавленнЬІх для ее участников законодателем (вкmочая лиц, против 

общественна опасньrх деяннй которьrх она направлена); в преду

смотренной законом возможности ограничения в оперативно

розЬІскной деятельности конституционнЬІх прав грЮІЩан для дос

тижения общественно-полезной цели. 

Метод правового регулирования оперативно-розЬІскного 

права можно определить как совокупность взаимосвязанньІХ и 

взаимозависимьrх злементов, обусловленньІХ спецяфикой оператив

но-розьrскньrх правоотношений и задачами оперативно-розьrскного 

права. 

Законодательство об опера:rи:вно-розьrсЮІой деятельности -
тrо система законодательньrх и изданньrх на их основе подзаконньІХ 

(в том числе и ведомственньrх) нормативньrх актов, регулирующих 

правоотношения в сфере зтой деятельности. Будучи частью ком

плекса законодательства криминального цикла, оно характеризуется 

тесной зависимостью от уголовного законодательства, поскольку 

потребность правового регулирования оперативно-розьrскной дея

тельности обьективно заложена в необходимости создания закон

ньrх условий для реализации уголовной ответственности, им преду

смотренной. Оно имеет тесную связь и с уголовно-процессуальньІМ 

и уголовно-исполиительньrм законодательством, входя в одну нор

мативно-правовую систему, предназначенную для реализации норм 

уголовного законодательства. Законодательство об оперативно

розьrскной деятельностц имеет связь и с другими отраелями (адми

нистративной, меЖдУнародной, rрЮІЩанской, трудовой и др.) 

Оперативно-розЬІскное право как часть юридической нау

кн - зто система взглядов, идей и представлений, совокупность 

копцепций об оперативно-розЬІскной деятельности, принципах и 

практики ее осуществления, истории, тенденциях и перспективах 

развития, а также правовьІХ аналогах за рубежом. 

Оперативно-розЬІскное право как учебная дисциплнна - зто 

основаиная на научно-теоретических исследованиях устоявшаяся 

совокупность знаний о ее нормах и институтах, служащая цели обу

чения профессиональньrх кадров органов (ведомств), осуществ

ляющих оперативно-розЬІскиую деятельность. 

Признавая существования оперативно-розьrскного права, 
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как самостоjrrельной отрасли права (хотя такая позиция разделяется 

не всеми [4, с. 51-54]), следует несколько слов сказать о ее названии, 

поскольку по зтому поводу, как нами уже отмечаJюсь вмше, вьІска

заньІ различнЬІе мнения [5, с.8-24~ 7, с.80; 8, с.З; 9, с . 9-55;}. Так, со

гласиться с предложением Ю. П. Соловья о вкшочении оперативно

розЬІскной деятельности в полицейскос право, имеющее админист

ратИвно-правовую природу [7, с. 80], считаем невозможньІм, по

скольку, несмотря на сход'-їОО предмета, и методов правового регу

лИрования, присущих зтим отраслям , большинство норм оператив

но-розьrскного права регулирует правовwе отношения, не связаннЬІе 

с административной 19РИСДИІЩИей. 

Весьма спорньІм, на наш взгляд, является и именевание 

зтой отрасли "уголовно-розьrскньтм правом" [9, с .9-55] , поскольку , 

как справедливо отмечает В .И. Михайлов, оно не охватьхвает весь 

комплекс правовьL-х отношений, регулирующих законодательством 

об оперативно-розьІскной деятельности (например, допуск к госу

дарственной тайне, отношения конфиденциальноrо сотрудничества 

на контрактной основе и др.) [4, с.53, 54]. Нанменованне зтой от-

~ расли "оперативно-розьІскньІм правом" также имеет свои недостат

ки поскольку, как справедливо отмечает АЮ. Шумилов, слово 

"оперативнЬІй" согласно толковому еловарю русского язЬІка, озна

чает, во-первьrх, "непосредственно, практически осуществляющий 

что-нибудь" и, во-вторЬІх, "способнЬІй бЬІстро, вовремя исправить 
· ІШИ направить ход дел". Сравнительньrй анализ законодательства, а 

также ведомственньrх нормативньrх актов, регламентирующих опе

ративно-розьrскную деятельность, и законодательства, регламенти-

і"· рующего уголов·но-процессуальную деятельност.ь, свидетельствует 

о том, что зтим видам деятельности присуща одинаковал оператив

ность . Термин "оперативньrй" достаточно условно отражает специ

фику конспиративно-вЬІнужденной, превентивно-защитной дея

тельности определенньІх законодателем суб-ьектов. Позтому в со

временнЬІх условиях развития законодательства в сфере оператив

но-роЗьІскной деятельности, имеющей единую об-ьективно-

::;~, материалькую основу, применение законодателем терминов "опера

тивньІй", "оперативно-розЬІскная деятельность" не совсем удачно, 

так как словам И ві:іражениям закона следует придавать то значение, 
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которое они имеют в соответствующем литературнам язьІКе [9, c.l2-
l4]. 

ПредставленнЬІе точки зрения по nоводу отнесения норма

тивно-правовьrх норм, реrламентирующих оnеративно-розьІскную 

деятельность, к самостоятельной отрасли права и ее наименования, 

а также анализ зтнх нормативно-правовьrх норм nозволяет ·сделать 

вьrвод, что так назьmаемое оперативно-розwскное право есть об-ь

емная совокупность правовьrх норм, правоотношений и правосозна

ння суб-ьектов оnеративно-розwскной де.пельиости, nозволяющая 

вьщелить внутри себя определеииwе их специфические rруппьІ:• 
разведЬІвательную, контрразведьmательную, уrоловно-розЬІскную 

деятельность, а также деятельность по проверке лиц, в связи с нх 

допуском к государственной, военной и служебной тайне и к рабо

те на ядерньzх обьектах. 

Каждая из названнЬІх груnп nодnадает под правовой режим 

Закона УкраиньІ "Об оперативно-розЬІскной деятельности", а также 

может и должна иметь свою собственную, присущую только ей 

нормативно-правовую базу на уровне как законодательного так и 

ведомственного регулирования и вьzступать в качестве подотрасли 

так назьmаемого оперативно-розЬІскного права. 

Следует констатировать, что не только отдельньzе нормЬІ, 

но и целЬІе институтьz формирующейся отрасли права являются не

разработаннЬІми, что значительно затрудилет вьшолнеиие задач, 

стоящих nеред органами, осуществляющими разведьmательную, 

контрразведьmательную, уголовно-розЬІскную деятельность, а так

же деятельность по проверке лиц в связи с их допуском .· ~ государ

ственной, военной, служебной тайне и кработе на ядерньrх об-ьек

тах. 

06-ьективньш фактором, затрудняющим разработку норма

тивно-правового регулирования оnеративно-розьхскной деятельно

сти является ее конспиративность. Вместе с тем зто не есть преnят

ствием к определению на законодательном уровне таких понятий, 

как "оперативно-розЬІскная", "уголовно-розЬІскная", "разведьхва

тельная", "контрразведьшательная" деятельность, правового статуса 

субьектов оперативно-розЬІскной деятельности; принципов ее осу

ществления; приданню процессуальной формьх оперативно-
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розьrскнЬш мероприятиям, затрагивающим права и свободЬІ лично-

. сти; более четкому регу лированию вопросов, связанньrх с использо
ваннем материалов оперативно-розЬІскиой деятельности в уголов

ном судопронзводстве, а также с прокурореким надзором и судеб

НЬІМ контролем; с возмещением материального ущерба и компенса

цией морального вреда личности в связи с незаконнЬІми действиями 

органов, осуществЛJІЮщих оперативно-розьrскную деятельность, и 

др. 
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Национальная Юридическая академия УкраиньІ 

имени Ярослава Мудрого, г. Харьков 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ТАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ 
МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В работах по расследованию хищений, совершаемьrх на мя

соперерабатьrвающих предприятиях, не затрагиваются проблемьr 
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тактических операций. Исходя ю проанализированнЬІх теоретичес

ких разработок и аакопленного практикой опьгга, полагаем возмож

НЬІМ при расследовании таких хищений проведение следующих ти

пичньІх общих тактических операций: а) установление способа со

вершения хищения; б) вмявление мест хищения; в) определение пе

риода хищения; г) установление участниІ<Ов хищения, их роли в 

преступной группе; д) определение размера похищенного; е) воз

мешение причиненного хищением материального ущерба; ж) уста

новление обстоятельств, способствовавших совершению хищения. 

К типичнь1м частньІМ тактическим операциям относятся: 

а) изобличение с поличньІМ; б) безотлагательньm сбор и фиксация 

информации; в) установление лиц, прича!.-ІНЬІХ к хищению; r) уста
новление конкретньІх приемов подготовки, совершения и сокрьпия 

хищений; д) определение конкретного вида и количества похищен

ной мясной продукции; е) установление конкретной роли каждого 

участника хищения; ж) вьrявление источников доказательств; 

з) обеспечение возмещения материального ущерба; 

Остаповимея подробнее на некоторьrх из них, наиболее 

встречающихся при расследовании хищений, совершаемЬІх на мя

соперерабатьІВающих предприятиях и обладающих достаточно вьІ

раженньІМ своеобразием. 

1. Изоблuчение с полuчньІМ. Проведение зтой тактической 

операции зависит от получения достоверной процессуальной и опе

ративно-розЬІскной информации о времени и месте совершения рас

хитителями преступнь1х действий . С учетом конкретцой ситуации 

определяются, когда и где начать, провести и завершить данную 

операцию [ l, с. 46]. Так, при наличии сведений, что из мясоперера
батьшающего предприятия в определенное время бу дет вьшозиться 

похищенная продукция для последующей ее реализации в другом 

месте, следует изучить целесообразность проведения начала опера

ции в период транспортировки продукции или в момент получения 

ее реализатором. Может бьпь проведение нескольких операций од

новременно в нескольких местах, например, при производстве неуч

тенной продукции, где происходит нарушение технологического 

процесса производства или где она реализуется. 

Начало тактической операции по изобличению с поличньІм 
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может бьпь приурочено к таким моментам: вьmоз или вьшос про

дукции из предприятия; · доставка расхиппелем на дом мяснь1х из

делий; продажа их без соответствующего документального оформ

ления; поддеяка или уничтожение документов на продуІщию; ввоз 

продукции в точку реализации; раздел денежнЬІх полученнь1х от 

продажи средств; вручення их доли одним из участников хищения 

другому. 

Проведение такrнчесхих операций, как справедливо указЬІ

вают некоторЬІе учеНЬІе, требует разработхи специальнь1х пнанов, 

скоординирова.ннЬІХ с общим планом проведения комплекса nерво

начальньtх следственньІХ, организационнЬІх и оперативно

розьІскньrх мероприятий [3, с. 106]. План тактической операции 
«Изобличение с nоличньrм» включает следующие следственньrе и 

организационнЬІе действия, а также оперативно-розЬІскньrе меро

приятия: 

а) установление наблюдения за поведеннем заподозреннь1х 

лиц (во время отrрузки продукции, в пути следования с похищен

ньІм, в ходе его реализации и т.д.); 

б) вьrnвление реализаторав похищенного, потребителей, 

очевидцев, отобрание у них обьяснений и пресечение преступной 

деятельности ( остановка транспорта, перево.зящего похищеннь1е 

мясньrе продуктЬІ, прекращение их реализации, недопущенне под

делки или уничтожения документов, фиксация факта передачи де

нежньrх средств и т.д.) ; 

в) проведение следственного осмотра транспорта, перево

зившеrо похищенную мясную продукцию, места реализации, оста

новкп транспорта, мест проведения инь1х преступнь1х действий, 

проверка документов, денежньrх средств, упаковачного материала, 

мясньтх продуктов, полуфабрикатов и т.д. ; 

r) изьятие документов, денежнЬІх средств, похищенной 

продукции; 

д) допрос .задержаннЬІх лиц; 

е) задержание; 

ж) отобрание обьяснений у иньтх лиц; 

з) личньІЙ обьrск подозреваемЬІх (при возбуждении дела). 

2. Безотлагательньzй сбор u фиксация доказательств. Ос-
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новная цель зтой тактической операции - незамедлительньІй сбор и 

закрепление всей доказательствен:ной информации безотносительно 

к обстоятельствам, составляющим предмет _доказьшания по зпизо

дам. и частнь1м задачам расследования. Необходимость проведения 

такой операции вьпьшается условиями следственной ситуации, ко

гда расхитители неосведомленЬІ о возбуждении уголовного дела. 

Наиболее успешно подобная тактическая операция осуще

ствляется, К()Гда информационная база о совершаемом хищении 

весьма обширна (в основном с преобладанием сведений, получен

ньІх оперативно-розЬІскнЬІм путем) и свидетельствует о совершении 

крупнЬІх орга~изов.~ІХ замаскированщ,ІХ хищений. В такой си

туации она представляет собой ничто иное, как реализацюо опера

тивно-.розьІскньІх даннь1х. 

Для проведения такой операции комплектуется несколько 

групп, которЬІе получают от следователя, возглавляющего рассле

дование, тщательнЬІй инструктаж. В плане указьшается, что одно-
, - ''-~' 

временно с началом осуществления комплекса следственньІх дейст-

вий и инь1х мероприятий предусматривается обеспече~ие внезапно-
.,_,: .. 1 

сти и одновременности производства всех взаимосвязанньІХ следст

венньrх и иньrх действий [4, с. 25]. План тактической операции 
включает в себя следующие следственньrе, организационньrе и опе

ративно-розЬІскнЬІе мсрьс 

а) вьІЯвление систсмьІ документального отражения процес

са производствеиной деятельности мясоперерабатьrвающего . ~ед
приятия, куда входят: провєрка первичнь1х документов и журн.алов 

лабараторий с целью установления отраженньІх в них замечалий по 

качеству и количеству продукции; провєрка по документам склада 

(цеха, холодильника и др), дальнейшее направление и использова

ние продукции; праверка имеющихся рекламаций на вьшуск лека

чественной продукции; солоставление отчетов форм N!! 1-я (сорт

ность) и N!! 1-я (качество) ревизором или следователем путем ос

мотра документов; истребование сведений о вьшуске продукции, не 

соответствующей ГОСТам по данному предприятию (из госарбит

ража и ниепекцин по качеству товаров и торговле); провєрка доку

ментацин на вьrво'3 готовой продукции (товаротранспортнЬІе на

кладнЬІе, путевЬІе листьr, пропуска и т.д.); 
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б) nроведение вь1емки проб сьrрьевЬІх комповентов и гото 

вой продукции; 

в) nроведение обЬІска по месту жительства подозреваемЬІх 

и связаниьІХ с ними лиц; 

г) проведение обЬІска в служебнЬІх помещениях (при на.гtи 

чии оснований); 

д) личньtй обь1ск подозреваемЬІх; 

е) отобрание об'Ьяснений у матерпально ответственньхх лиц, 

причастиьтх к хищению; 

ж) допрос подозреваемЬІх; 

з) допрос свидетелей- лиц, об'Ьяснения которьІх имеются в 

первичнЬІх материалах; 

и) назначение зкспертиз - технологической, товароведчс

ской, пищевой и пр . ); 

к) установление образа жизни nодозреваемЬІх, их связей в 

период совершения хищения и после возбуждеНШІ уголовного дела ; 

л) обеспечение сахранности описанного имущества от пор

чи И лодмеНЬІ . 

З. Установление способа совершения хuщенuя . Данная так

тическая операция направлена на установление конкретньІх прис

мов nодготовки (создания резервов мясной продукции), совершения 

(нелосредственное завладенне лохищеннЬІм) и сокрьпия хищения . 

Нередко установление одного из перечисленнь1х злементов ведет к 

полученню полной структурЬІ способа совершения хищения на мя

соперерабатьmающих ІІредприятиях. Проведение анализируемой 

операции возможно по всем следственньІм ситуациям начального и 

последующего зтаnов расследовании. Начавшись на начальном зта

пе расследовании, она нередко продолжается и на последующих . 

План зтой тактической операции может вь1глядеть следую

щим образом: 

а) изучение и консультации со специалистамн по вопросам 

производствеиной деятельности мясоперерабатьІвающего предпри

ятия; 

б) изучение документации, отражающей производствеиную 

деятельность ІІредприятия; 

в) проведение комолекса следственнь1х осмотров; 
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r) назначение документальной ревизин; 

д) вьІЯвление преступньrх связей расхитителей, связаннЬІх с 

производством и реализацией неучтенной продукции; 

е) назначение комплекса судебньrх зкспертиз; 

ж) допрос подозреваемьrх (обвиняемьtх); 

з) допрос свидетелей и иньІХ лиц по вопросам приемов соз

дания неучтенной продукции, ее изьятия и реализации; 

и) обьrск поместу Жительства и работьr задержаннЬІх. 

В зависимости от следственной ситуации, а также имею

щейся в наличии у следователя информации вьІДВигается более 

обосноваиная версия о конкретном способе и отдельньrх его зле

ментах совершения хищения, что вндоизменяет и ИидИВидуализиру

ет комплекс рекомендуемьrх следственньrх действий и иньrх меро

приятий. Особое значение в зтом аспекте приобретают оперативно

роЗЬІСКНЬІе данньrе, добьJТьrе до начала и во время осуществления 

тактической операции. Иногда предположения следователя о спосо

бах хишения вместо четко сформулированньІх версий излагаются в 

виде общих задач расследования определенного зпизода. Однако 

такое положение не следует рассматривать как недостаток, по

скольку так или иначе планирование тактической операции в разре

зе намеченньrх версий и в цeJUlx их проверки связано с общим nла

ном расследования. 

4. Определение размера похищенного. Цель данной тактиче
ской операции - определить, на какую сумму пахищено мяса и мяс

ньrх продуктов. Нередко на практике зтот вопрос вьrзьrвает опреде

ленньrе затруднения, особенно при расследовании хищений, совер

шеннЬІх в крупнЬІх и особо крупньrх размерах. ВьІЯснение размера 

похищенного и нанесенного ним ущерба имеет важное значение не 

только для полного и всестороннего исследования всех обстоя

тельств установления истиньr по делу, но также и для правильной 

квалификации престуnления [2, с. 170]. 
Тактическал операция по установлению размера похищен

ного своим содержанием может иметь различньrе вариантьr ком

плекса следственньІХ действий и нньrх мероприятий как-то: 

а) проведение (одновременное) инвентаризации в различ

ньrх звеньях (участках, цехах) мясоперерабатьmающего предпри-
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ятия, в предnриятиях, реализующих неучтенную мясную продук~ 

цию, между сотрудниками которЬІх существует преступная связь; 

б) проведенИе ревизии в названньrх предприятиях; 

в) одновременное проведение обьrсков в тех же подразде~ 

лениях, а также по месту жительства расхитителей; 

r) осмотр документов для установления факта и количества 
реализации мяснь1х изделий определенного нанменования; 

д) осмотр технологического оборудования; 

е) допросьr свидетелей и подозреваемьLх (обвиняемьrх) об 

оформлении соответствующих документов, их частичной подделке, 

внесении ложньrх данньІх и об иньІх обстоятельствах, которьrе при~ 

нимаются в расчет при исч:ислении размера похищенного, о нару

шении рецептурньrх норм , технологии производства продую~ии и 

других обстоятельствах , 'о количестне вьrработанной неучтенной 
продукции; 

ж) следственньrй зксперимент по установлению возмажной 

зкономии сьrрьевьrх компонентов, сверхнормативноrо вьrхода про~ 

дукции, изrотовления при определеннЬrх обстоятельствах опреде

ленного количества готовьrх ' изделий; 

з) назначение технико-криминалистической, почерковедче-

ской, фототехнической, · судебно-бухrалтерской, судебно-
технологической, судебно-технической зкспертиз. 

При опре~~лении размера пахищепного посредством любо-

-го варианта тактИЧеской операции следователем должнЬІ бьrть дока
заньr систематическое хищение, способЬІ их совершения, дЛЯ чего 

могут проводиться либо разрозненнЬІе следственньrе действия, либо 

соответствующие тактические операции . 

5. · Обеспечение возмещения материШІьного ущерба. Цель 
зто~ тактической операции заключается в отьrскании личного иму
щеСтва похитителя, полностью или частично обеспечивающего воз
мещепне ущерба, причиненного ним хищением, а также обеспече

ние его сахранности для обращения имущества в счет погашення 

материальноГо ущерба по гражданекому иску или возмажной кон

фискации в качестве дополнительной мерьr наказания по приговору 

суда. 

План зтой тактической операции включает следующие 
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следственньrе, организационньrе и оперативно-розьrскнЬІе меро

приятия: 

а) установление образа жизни подозреваемьrх (обвиняе

мьrх), их связей в период совершения хищения, а также после воз

буждення уголовного дела; 

б) установление наличия у подозреваемЬІх (обвиняемЬІх) 

имущества, нажитого преступньrм путем, а также местонахождения 

такового; 

в) запросЬІ во все учреждения, где официально может хра

ниться имущество подозреваемого (об_!Sиняемого), либо вестись учет 

прав на него (вкпадьr в сберегательиьrх, коммерческих банках, стра

ховьrх компаниях, жилищно-строительиьrх кооперативах и т.д.); 

г) доnрос подозреваемьrх (обвиняемьrх) с целью получения 

показаний о наличии имущества и месте его нахождения; 

д) допрос членов семьи, родственников, соседей, сослужив

цен с указаиной целью; 

е) обьrск по месту жительства подозреваемого (обвиняемо
го ), служебного (рабо чего) места, а также иньrх мест возможного 
хранения имущества; 

ж) наложение ареста на вьrявленное имущество (статьи 29, 
125, 126 УПК); 

з) вьrявление лиц, которЬІе могут скрьmать имущество по

дозреваемого ( обвиняемого); 
и) обЬІск по месту жительства и иньrх местах у зтих лиц; 

к) производство повторного обьrска (с учетом недостатков 

первоначального обЬІска и вьrявление дополнительньrх фактических 

данньrх, полученнЬІх в ходе расследования); 

л) обеспечение сахранности описанного имущества от пор

чи, подменЬІ (сдача на хранение, опечатьrвание, фотографирование 

и пр.). 

Аналю следственной практики позволяет констатировать, 

что следственньrе органьr не всегда достаточно скрупулезно отно

сятся к планированню и проведенmо названиьrх тактических опера

ций, допускают ошибки, которьrе приводят к невосполнимьІМ ре

зультатам. 
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В РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ 
ПРИ ОТСУТСТВИИ ТРУПА 

В настоящее время разработке проблемьr тактической опе

рации в криминалистической литературе уделяется большое внима

ние. 06-ьясняется зто различньІМи причинами. Одной из них являет

ся то, что данная проблема длительное время оставалась педоста

точно пзученной теоретически. В практической деятельности орга

. нов, осуществляющих борьбу с преступностью, тактические опера

ции проводились и ранее, однако из-за отсутствия должной теоре-

тичеекай разработки и соответствующих рекомендаций следователи 

и оперативньrе работники органов внутренних дел осуществляли их, 

опираясь лишь на собственньrй опьп, опьп своих коллег или на ог

раниченнЬІе сведения, имеющиеся в криминалистической литерату

ре. Другой причиной является сложность процесса расследования, 
обуслов.Ленная тщательно подготовленньrми действиями лиц, со

вершающих преступления, и знание ними новьІХ епособов соверше

ния и сокрьпм преступлений. 

Кроме зтого, _ разработанньrе криминалистикай тактические 
приемЬІ производства отдельнЬІх следственньІХ действий не всегда 

могут бьпь использованЬІ для решения сложньrх следственньrх за

дач требующих комбянацин соответствующих следственньrх дейст-
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вий, организационньrх и оперативно-розьІскньrх мероприятий. 

Под тактическими операциями болr.шинство ученьІх

криминалистов понимают систему следственньrх, оперативно

розьІСКНЬІХ, организационно-техническнх, ревизионньтх и иньІх дей

ствий, направленнЬІх на решение промежугочньrх задач расследова

ния [3 , с . 54] . Тактические операции определяются не просто как 
совокупность различнь1х действий по раскрьrппо и расследованшо 

преступлений, а как комплекс взаимосвязаннЬІх оперативно

розьІскньІх , следственнь1х и других действий, проводимьІх по еди

ному плану . Все действия, входящие в тактическую операцшо, по 

своему назначению, целям и функциям можно і1Одразделить на: 

а) подготовительньrе, обеспечивающие зффективное проведение 

следственньтх действий; б) проверочнЬІе, позволяющие оцеюІВать 

правильность их проведения; в) составляющие центр (ядро) опера

ции [3. с.55]. 
В процессе расследования убийств при отсутетвин трупа 

возникают сложньІе тактические .задачи, для решения которьrх не

обходим комплекс следственньтх, оперативно-розьІСКНЬІХ, организа

ционно-технических и инь1х мероприятий, которьrе могут бьггь ре

шеньr посредством проведения тактических операций. 

На первоначальном зтапе расследования, когда нет точной 

информации о епособс совершения убийства, местонахождении 

трупа, а также о лице, его совершившем, целесообразнЬІми являют

ся . организация и проведение тактической операции, именуемой 

«личность преступника». Ее цель установить личность убийцЬІ, ис

пользуя связи, существующие между преступником и жертвой, дей

ствия конкретньІх лиц, информацию, полученную в ходе осмотра 

места жительства, места работЬІ и последнего местопребьmания ис

чезнувшего. Для достижения целей тактической операции следова-
1 

телем вьшолияются такие следственньrе действия, как допрос лица, 

залвившего об исчезновения человека, свидетелей, видевших его 

перед исчезновением, лиц, подозреваемьІх в совершении преступ

ления; осмотр места происшествия; обЬІски и вьІемки; оперативно

розЬІСКНЬІе мероприятия; другие следственньІе деЦ,q-вия, вьггекаю

щие из содержания следственной ситуации, характеризующей об

становку исчезновения лица. 
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В ходе проведения тактической оnерации устанавливаются: 

а) обстоятельства исчезновения лица; б) подробнЬІе даннь1е об ис

чезнувшем, его взаимоотношения в семье, по месту работь1, учебь1, 

в местах проведения досуга; в) круг лиц, обладающих или которЬІе 

могут обладать информацией об исчезновении лица; г) мотив со

вершения преступления; д) даннЬІе, свидетельствующие об убийст

вс лица, и даннЬІе о местонахождении трупа. 

На лицо, совершившее убийство, указьшает способ сокрЬІ

тия последнего, по:лому при рассмотрении связи преступника с по

терпевшим можно отметить, что чем она теснее, тем сложнее и 

изощреннее способ сокрьrrия преступления, ставящий помимо про

чего цель маскировкп данной связи [2, с. 70]. Обьясняется зто тем, 

что в ряде случаев преступник, . связаннЬІЙ с потерпевшим опреде

леннЬІми взаимоотношениями, стремится надежно скрьпь совер

шенное им преступление, осознавая, что обпаружение факта убий

ства может nовлечь за собой изобличение в его совершении. У пре

ступиика, совершившего убийство, при наличии такой связи имеют

ся два варианта поведения: обьяснение причин смерти потерпевше

го и сокрьrrие факта смерти. 

Проследить наличие связи между потерпевшим и престуn

ником можно, исследуя характеристику и образ жизни потерпевше

го. Лица, характеризуемь1е положительно, обьrчно вступают в кон

фликт не из-за своих личньІх згоистических мотивов, а лишь при 

защите от посягательств на себя или друrих. В обьrчной повседнев

ной жизни они встуnают в контакт друг с другом на основе общно

сти интересов, наклонностей, уровня образования, развития и увле

чений. 

ДаннЬІе об отношениях потерпевшего с окружающими его 

лицами могут указать на наличие нормальнь1х, неприязненнЬІх или 

враждебнЬІх отношений. Последние часто складьшаются между 

супругами, родителями и детьми, братьями и сестрами. Имеют ме

сто случаи конфликтньІх отношений с соседями, сослуживцами, 

бьшшими супругами. В таких случаях у nотерnевшего с преступни

ком наблюдаются длительнЬІе конфликтнЬІе отношения, установле

ния которьrх в ходе проведения тактической операции позволит вьІ

двинуть предположения относительно лица, совершившего убийст-
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во. 

У станавливая такую взаимосвязь при исследовании обста

новки исчезновения человека, необходимо обращать внимание на 

возможное искусствеиное изменение преступником обстановки в 

целях направления расследованюГПо ' ложному пути. Если лицо не 
надееТСЯ, ЧТО как-ТО СМОЖеТ Об'ЬЯСНИТЬ Смерть человека, С КОТОрЬІМ 
имеется взаимосвязь, оно скрьшает труп, следь1 и ору дня преступ

ления, а т-акже факт его смерти. В такой ситуации целесообразно 

проводить тактическую операцию по ех еме : Допрос заявителя - ос

мотр места жительства исчезнувшего - осмотр''йЗьЯТьІх предметов -
допросЬІ родственников, близких исчезнувшему лиц - производство 

обЬІсков - осмотр обпаружениого труnа (еслИ ' -фуп найден, но не 
опознан). Как показьшает практика, в каждом kонкретном случае 

последовательность проведения тактической операции nланируется 

с учетом информации, имеющейся в распоряженйи следователя, ко

торая получена в ходе проверки факта исчезновения лица. · 

В практике расследования убийств при отсутетвин трупа, 

как правило, вначале расследования отсутствуют даю-іЬІе о личности 

преступника. На планирование и последовательность осуществле

ния следственнЬІх и оперативно-розьІскньІх меропрЮІТий по уста

новлению личности преступника оказмвают ·влияние так назьшае

мьІе улики поведения, наблюдаемЬІе в действиях nодозреваемьтх 

лиц. У лики поведения в данном случае - зто изменения в nоведении 

лица как до, шк и после исчезновения потерnевШеГо; уfuіЗьтвающие 

на возможную причастиость лица к совершени:Ю убийства исчез

нувшего и сокрьпию его трупа. 

В ходе осуществления оперативно-розьІскньтх меропрЮІТий 

необходимо обращать внимание на следуЮщИе 'улик:и' поведения : 

а) распространение виновнь1м ложньтх сведений о причИнах убьпия 

исчезнувшего из места его последнего пребьтвания; б) склонение 

виновньтм свидетелей к даче ложньтх показаний о его нахождении в 

определенное время вместе с ними; в) обман свидетелей виновньІм 

относительно времени его нахождения вместе с ними ( обоснование 
и подготовка алиби); г) нарушение виновньтм обЬJчного уклада сво

ей ж~зни; д) осведомленность лица об 'убийстве исчезнувшего (ви-
~ . ' 

новнця осведомленность). 
} 
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Осуществление тактической операции по установленюо 

личности преступияка дает во.зможность получить следующую ин

формацию: а) об условиях и фактах, предшествовавших преступле

нюо, их содержании и характере последующих и.зменений; б) об 

изменениях в обстановке исследуемого собьпия; в) о факторах, ко

торьrе в данной обстановке способствовали или препятствова.їІи 

подготовке, совершенюо или сокрьпию преступления; г) о факто

рах, которьrе привели к nоявлению несоответствий в механизме со

вершения преступления; д) о факторах необьІЧНого (нетипичного) 

свойства, которь1е проявились в сложившейсл ситуации и их влия

нии на собьпие преступления; е) о лице, которое могло создать или 

васпользоваться обоективно сложившейся обстановкой для совер

шения: преступления [5, с. 35). 
Тактические операции проводя:тся: по единому плану, однако 

зто не свидетельствует о неизменности их структурь1. Наоборот, они 

должнЬІ бьпь гибкими и планироваться таким образом, чтобм их 

можно бьшо дополнить необходимьІми действиями или изменить 

последоватедьность, времяитактику их проведения. І".ибкость явля

ется неотоемлемьrм свойством тактической операции, поскольку, 

планнру я ее, . следователь руководствуется своими представленнями 

о сложнвшейся ситуации и представленнями о характере собьпия, 

его отдельньІх обстоятельствах и участниках. По мере получения 

новьІХ даннмх об исследуемЬІх обоектах, указаннЬІе предположения 

находят свое подтверждение, а представлення о ситуации соверше

ния убийства становятся более полньrми . Зти изменения обусловли

вают проведение в рамках ранее заІІЛанирова.нной тактической опе

рации дополнительньrх действий, изменение .времени, последова

тельности и тактики проведения намеченньІХ действий, а иногда и 

замену одних действий другими [4, с. 56). 
Проведение тактических операций при расследовании 

убийств при отсутетвин трУІІа позволяет ускорить расследование . 

Зто обоясняется прежде всего тем, что в их рамках промежуточнЬІе 

задачи решаются бЬІстрее, чем при проведении отдельньІХ, не свя

заниьІх между собой действий. Такое сокращение сроков решения 

промежуточнЬІх задач возможно в связи с тем, что тактические опе

рации позволяют обоедипить усилия различньхх органов и правиль-
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но наладить их взаимодействие, осуществляя оперативно

розЬІскньrе, следственнь1е и инЬІе действия не только последова

тельно, но и одновременно. При планировании и проведении такти

ческих операций необходимо принимать мерь1 к тому, чтобЬІ на

званнЬІе действия проводились по возможности в сжатЬІе сроки, так 

как промедление может значительно снизять зффективность всей 

операции. Поскольку действия, входящие в тактическую операцию, 

связаньr между собой, задержка в реализации одного из них иногда 

не дает возможности осуществить другое, что препятствует получе

нню необходимой информации относительно личности преступни

ка. 

Тактические операции во многом обусловливаются следст

венной ситуацией, характер и вид которой опосредованно, через 

вьщвигаемЬІе версии влияют прежде всего на задачи, для решения 

которЬІх проводятся операции. СложнЬІе ситуации QбьІЧНо характе

рtrзуются неполиотой знаний о преступлении, отдельньІх. его об

стоятельствах и участниках, что характерно для исследуемого вида 

убийств. Причиной возникновения сложнь1х следственньІх ситуаций 

нередко является сокрьnие преступления. Общей целью суб-ьектов, 

реализующих различнЬІе способЬІ сокрьnия даннь1х преступлений, 

является уклонение от ответственности за их совершение . Для ее 

достижения преступники скрьшают информацию о преступления 

путем маскировки, фальсификации, уничтожения, утаивания и т.д. 

В зависимости от содержания действий преступников и их резуль

тативности вьІДВигаются задачи тактических операций по распозна

ванию способа сокрьnия преступления, т. е. по вьІЯВлению его при

знаков, а затем и содержания . Зто вьІЯВление материальнЬІх следов 

совершения преступления (крови, костнь1х останков, тканей челове

ка) , которЬІе возможно обоаружить в ходе осмотра места происше

ствия и производства обЬІсков; вьшснение навьІКов подозреваемого 

лица и отражения их в обстановке исчезновения человека; установ

ление изменений обстановки последнего места пребь1вания исчез

нувшего. 

В некоторьІХ ситуациях преодоление способа сокрьпия пре

ступления - установление места совершения, места сокрьnия трупа 

и способа совершения преступления, несмотря на противодействие 
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заинтересованньJх щщ, - возможно только после вьІЯвления всех 

злементов их деятеw.ности. При зтом тактическая операция «лич

ность преступника» направлена на установление отдельньІХ призна

ков действий по сокрьпию преступления, а затем и всего способа 

сокрьпия. 

Задачи и содержание зтой тактической операции обусловли
вается злемещами криминалистической характеристики расследуе

мого преступления. Например, особенности механизма следообра

зования как злемента криминалистической характеристики престу

пления в значительной мере обусловливают направление поисков, 

вЬІбор и последовательность действий, включаемьІХ в тактическую 

операцию, и тактику их проведения. 

Не меньшее значение имеют и особенности личности субь

еКта совершения · и сокрьпи:я преступления . Их изучение помогает 

получить более полное представление о действиях, уже совершен

НЬІХ суб-ьектом, способствует уточнению и дополнению предполо

жения об их признаках, а зто в свою очередь влияет на содержание, 
структуру и направденность тактической операции. 

-В конфликтньLх ситуациях сведения о личности субьекта 
также позволяют определить направленность , содержание и (.:трук

туру тактической операции «личность преступника». Например, ес

ли субьект совершения и сокрьпия преступления обладает сильной 

волей, умеет пресдолевать трудности, епособеп правильно оцени

вать фактЬІ ц действия, тактическую операцию по его изобличению 

целесоо(;)разнее строить так, чтобЬІ она обеспечивала постепенное 

преодоление его противодействия. 

Если же субьект неуравновещен, не епособеп контролиро

вать свои мь1сли и действия, не имеет достаточного опьпа в проти

водействии следствJПО, легко поддается влиянию, необходимо ис

пользовать тактическую операцию для воздействия на слабое звено 

в его «оборонительной» деятельности . 

Определенное влияние на рассматриваемую тактическую 

опера_цию . оказЬJвают и другие злементЬІ криминалистической ха

рактеристики убийств при отсутетвин трупа (место, время, обста

новка его совершения и сокрьпия и пр.), поскольку ими также обу

словливаются вь1бор способа совершения и сокрьпия преступления, 
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а также механизм следообразования. Все зто свидетельствует о том, 

что перечисленнЬІе факторЬІ доmкньІ обязательно учитьшаться при 

планировании тактической операции «личность преступника». 

Для сокрЬІтия убийств при отсутетвин трупа характерно 

применение преступником вербальнЬІх, материальньІХ и смешанньІх 

способов. В результате их применения на начальном зтапе рассле

дования нередко складьшается ситуация, при которой имеющиеся 

сведения дают основании для вьщвижения двух равновероятньІх 

предположсний: а) совершено убийство и б) собьпие преступления 

отсутствует. Первое позволяет предполагать, что его скрьхвают тем 

или иньІм способом, а также може:r бьпь вьщвинуто в связи с вьІЯв

лением определеннЬІх изменений, следов в обстановке исчезновения 

человека. Однако может бьпь ситуация, когда зти изменения и сле

дьІ не связанЬІ с убийством и являются следами иного, непреступно

го собьпия. 

Вьшвление способа сокрьпия преступления является одной 

из задач тактической операции «личность преступника», так как по

зволяет предположить, кто в данной обстановке мог действовать та

ким образом. ДІІЯ ее решения необходимо вьщелить следующие 

действия: а) подготовительнЬІе- по вьшвлению источников инфор

мации о подозреваемом (свидетелей, необходимьхх документов); 

б) сбор информации о подозреваемом (допрос свидетелей, обьІск по 

месту жительства и работЬІ); в) вьІЯВление признаков уничтожения, 

маскировки, изменения, фальсификации следов преступления (след

ственньІЙ осмотр, зкспертизьІ, допрос подозреваемого). 

У становление способа сокрьпия трупа «исчезнувшего» ли

ца, которЬІй является основньхм способом сокрьпия преступления в 

целом, можио осуществить, используя осведомленность подозре

ваемого. Примером использования осведомленности подозреваемо

го для розЬІска трупа является расследование убийства Губина В.П., 

исчсзнувшего в октябре 1989 г. В ходе расследования преступления 
подозрение вЬІзвал друг Губина В.П. - Кортиков С.В., в гараже ко

торого бьша абнаружена коробка с вещами исчезнувшего, простьІНЯ 

в пятнах крови , его бритва, туфли и куртка. Однако подозреваемЬІй 

отрицал совершение убийства и обьяснил, что накануне исчезнове

ния отвез своего друга в другой город по его просьбе . Для того, что-
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бьr вселиrь беспокойство в сознание подозреваемого, которого 

обоснованно считали причастньІМ к исчезновенюо Губина, и заста

вить его действовать в рамках тактической операции «личность 

преступника>> , бьш разрабстан следующий план действий . 

По областиому телевиденюо бьmа дана информация о том, 

что обнаружен 1руп неизвестного мужчинЬІ, показан рисованньІЙ 

порtрет, еделаниьІЙ с прижизненной фотографин исчезнувшеrо . 

Всех, кто мог узнать :3того человека, просили сообщять в органЬІ 

внуtренних дел. Расчет бьт на то, что подозреваемому станет из

вестно об обпаружении остаююв человека и он захочет проверить 

место, где бьш спрятан tpyn. Тhк и случилось . Узнав о переданной 

по телевизору информации, Коршиков вЬІехал в район соседнего се

ла и тщательно осмотрел участок леса, расположеннмй рядом с ним . 

Зто бьшо зафиксировано осуществлявшими за ним наблюдение 

оnеративньІми работниками. Однако проведеннЬІЙ розЬІск трупа на 

данном участке леса ничего не дал, так как земля бьша покрьпа тол

СТЬІМ слоем снега. Труп Губина бьш обнаружен в :3ТОМ месте лишь 

весной, после таяния снега [ 1 ]. 
Таким образом, исследование возможнос;ти применения так

тической операции «личность преступнИ:ка» позволяет сделать вьІ

вод о необходимости тІЦательного планирования всех действий с 

обязательньш определеннем ее целей и возможного прогнозирусмо

го результата. Такой подход к проблеме установления преступника 

при расследовании убийств при отсутетвин tpyna позволит преодо
леть д~ф~ит информации, которьrй имеет место в стадии возбуж
дення уголовного дела и производства первоначальньrх следствен

ньІх д~йствий относительно личности преступника, места сокрьпия 

tрупа исчезнувшего и следов преступления. 

Список литературьІ: І. Архив Львовского областного суда за 1991 r. 
2. Васильев А.Н., Мудьюги/І Г.Н., Якуб06ич Н.А. Планирование расследования пре

ступлений.- М.: Госюриздат, 1957. - 199 с. З. Драпкин Л.Я. ПервоначальнЬІе следст

венньІе действия в методике расследования преступлений и проблема повьІшения их 

зффективностн. //Вопр. метод. расслед. преступлений. - ВЬІп. 50. - Свердловск : 

Юрид. ин-т, 1976. - С. 39-59. 4. Карагодин В.Н. Тактические операции в деятельно
сти по распознаванию и преодолению ·способа сокрьппя преступления// Такт. опера

ции и зффективность расследования: ~- науч. тр. - Свердловск: Юрид. ин-т, 1986. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРОКУРОРСЬІСОГОJІАГ.JІЩQт . 
ТА ВІДОМЧОГО ІСОПТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАнНЯМ ЗАКОЦШ 

У СТАДІЇ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ с.rіР~И 

Поряд із відомчим (процесуальним та організаційним) кон

тролем у стадії порушення кримінальної справи здійстоється про

курорський нагляд. Правовою підставою для цього виступають 

ст. 100 КПК України ta ст . 29 Закону України «Про проКуратуру» 
[3]. 

Широку дискусію в юридичній літературі викликає питання 

про співвідношення відомчого контролю і прокурорського нагляду в 

цій стадії. Позиції, зайняті різними вченими щодо питання про про

курорський нагляд і керівництво досудовим слідством та дізнанням, 

діаметрально протилежні. Одні вважають, що прокурорський нагляд 

містить у собі керівництво слідством і дізнанням [11, с. 154-155; 5, 
с. 601, інші - що прокурорський нагляд є специфічною діяльністю, 

якій не властива функція керівництва [12, с. 75-76; 13, с. 44-45; 15, 
С. 39-43]. 

Хоча в основному йдеться про відносини в стадії досудово

го слідства, прокурорський нагляд і відомчий контроль починають 

функціонувати зі стадії порушення кримінальної справи. Отже, ви

щеназвані різнопланові nідходи властиві й цій стадії. 

Нагляд 3а діяльністю органів попереднього слідства має 

специфічні властивості, що відрізняють його від нагляду за додер

жанням і застосуванням законів. До них належать: наділення проку

рорів, які здійснюють нагляд у цій сфері, винятковою комnетенцією 

санкціонування окремих слідчих дій і 3атвердження обвинувальних 
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висновків, правом перевіряти проведення розслідування, скасовува

ти незаконні чи необгрунтовано винесені nостанови, давати 

обов'язкові для виконання вказівки особам, які провадять дізнання, 

чи органу дізнання та слідчим тощо. У цих повноваженнях дійсно 

спостерігається владно-розпорядчий характер прокурорського на

гляду, однак важко погодитися з тим, що його правова регламента

ція охоптоє керівницrво слідством і дізнанням (7 , с. 120-124]. 
Прокурорський нагляд, як вища форма конrрото, в силу 

своєї специфіки в кримінальному судочинстві має владно виражені 

аспекти, тому що він призначений для забезпечення одностайного 

виконання законів органами попереднього слідства й дізнання при 

вирішенні ними визначених кримінально-процесуальним законо

давством завдань. Із цього приводу АЛ. Гуляєв справедливо заува

жує, що процесуальне керівництво прокурора припустиме законом у 

межах, що забезпечують процесуальну самостійність і відповідаль

ність слідчого [4, с. 61]. Таку точку зору розділяє і В .Є . Сухотерин, 

стверджуючи, що як особливий суб' єкт процесуальної діяльності 

прокурор може втручатися в діяльність слідчого й дізнавача, але 

відбувається це в межах, визначеюо~х законом і за умов, на які вказує 

закон [14, с. 70]. 
Реалізація прокурорсько-наглядових відносин у стадії по

рушення кримінальної справи має свої особливості , хоча предмет 

прокурорського нагляду і відомчого конrрото в цій стадії, власне 

кажучи, є загальним. Він об'єднує дії працівників слідства й дізнан

ня по прийому, реєстрації, обліку, розгляду й вирішенюо заяв і по

відомлень про злочини, реагуванню на іншу інформацію про право

порушення, дотриманюо термінів і форми прийняття законних і об

грунтоваЮ-ІХ рішень. Крім того, до предмета нагляду необхідно від

нести також скарги на дії органу дізнання, слідчого з боку заінтерс 

сованих осіб, реагування на заяву, повідомлення, реалізацію відом 

чого контрото . 

Наглядова діяльність прокурора націлена на внявленн>• . 

усунення й запобігання порушень вимог законів, умовам, що i~t 

сприяли [3, с. 62], а також на максимаЛьну активізацію діяльнОСІІ 
піднаглядов~ установ (органів) по борот~бі зі злочинністю . 

Порівняння статтей 100, 114, 1141 і 227 КПК Україин 1.1 
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ст. 30 Закону України «Про прокуратуру» дозволяє зробити висно
вок, що повноваження по нагляду за додержанням законів органами 

дізнання й попереднього слідства в стадії порушення кримінальної 

справи мають деяку схожість із відом'І!ім процесуальним контролем 

за слідством і дізнанням. Але необхідно звернути увагу й на розхо

дження між ними. Перш за все тільки прокурора наділено правом 

скасування постанов, незаконно винесених слідчим чи органом діз

нання. У цьому nолягає одне з основних призначень прокурорського 

нагляду. За порушеною без законного приводу й достатніх підстав 

кримінальною справою або за наявності однієї з умов, передбачених 

ст. б КПК України, прокурор зобов'язаний прийняти одне з двох 

рішень: якщо слідчі дії не провацилися, скасувати постанову про 

порушення справи, а при наявності спідчих дій, своєю постановою 

закрити справу (ч. 3 ст. 100 КПК). 
На незаконні дії слідчих та осіб, які провадять дізнання, 

прокурор може реагувати не тільки вказівками, зверненими до цих 

посадових осіб, але й відповідними рекомендаціями, адресованими 

їхньому керівництву. Хоча в законі прямо не згадується про це, але, 

на наш погляд, для запобігання порушень законності прокурор, 

встановивши причини й умови, що сприяли вчиненню порушень за

кону, може скористатися наданим йому ст. 23 1 І<ІІК правом вносити 
подання про вжиття заходів для усунення цих причин та умов. 

Закон України «Про прокуратуру» (ч. 2 ст. 30) і криміналь

но-процесуальне законодавство (п. 5 ст. 227 КПК) надають право 
прокуророві брати участь у проведенні дізнання й поnереднього 

слідства, а в необхідних випадках, особисто провадити окремі слідчі 

дії або розслідування в повному обсязі по будь-якій справі, скасову

вати будь-яке рішення або акт органу розслідування, відсторонити 

слідчого від подальшого провадження справи, вилучити справу з 

органу дізнання й передати його слідчому та ін. [ 1, с. 111, 112]. Таке 
положення означає, що nрокурор не має права брати на себе керів

ництво слідчим при проведенні слідчої дії у будь-якій їі частині. 

Його повноваження при здійсненні нагляду мають владно
розпорядчий характер. У той же час, здійснюючи свої повноважен

ня, він зобов'язаний не допускати дрібної опіки над .слідчим чи осо

бою, ю<:а провадить дізнання і, заохочуючи творчу ініці~тиву остан-
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ніх, поважати їх-принциповість. При цьому варто мати на увазі, що 

прокурор, який здійснює нагляд, адміністративними повноваження

ми не володіє [9, с. 104-106; 10, с. б]. Усі його вказівки повинні бути 
конкретними й обrрунгованими, даватися в письмовій формі й при

єднуватися до кримінальної справи, а їх копії - до наглядового про

вадження для забезпечення контролю їх виконання [8, с. 273]. Тому, 

вважаємо, не має законної підстави, наприклад, вказівка прокурора 

слідчому (хоча б і письмова) в момент проведення ним огляду місця 

події. У той же час, коли прокурор, безпосередньо беручи участь у 

провадженні дізнання й попереднього слідства, виявляє невиконан

ня слідчим тих чи інших вимог закону, він зобов'язаний реагувати 

на них негайною вказівкою про припинення незаконної дії. 

Під час провадження слідчим слідчої дії прокурор у випад

ку необхідності може або надати йому допомогу, або вимагати не

гайного відсторонення його від провадження дії через начальника 

слідчого відділу . Останній, на якого покладено виконання й адміні

стративних функцій, якщо інші способи впливу на слідчого не мали 

позитивного ефекту, має виконати цю вказівку. 

Чи буде начальник слідчого відділу вживати заходів і дава

ти більш деталізовані розпорядження підлеглим йому слідчим, чи 

обмежиться лише повторенням резолюції прокурора, на наш погляд, 

повинен вирішувати він сам, виходячи з конкретних обс:тавин. При 

цьому різні поради й рекомендації методичного характеру, що про

понуються прокурором слідчому, не є процесуальними вказівками . 

Аналогічний висновок є справедливим і для дій органу діз

нання. За ст. 114 КПК України начальник слідчого відділу може від

сторонити слідчого і провести слідчу дію сам, але він не має права 

давати розпорядження, що суперечать вказівкам прокурора. Якщо 

вказівка начальника передувала вказівці прокурора, то виконується 

остання, оскільки вона надана особою, яку наділено повноваження

ми нагляду. 

У стадії порушення кримінальної справи на прокурорів nо

кладається нагляд за додержанням кримінально-процесуального за 

конодавства органами попереднього слідства й дізнання, включаю 

чи прийом, реєстрацію, розгляд і вирішення заяв і повідомлень 11ро 

злочини. Своєчасне і правильне виконання вимог законодавства · 1а 
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безпечує не лише швидке й повне розкритrя злочину, а й є гаранті

єю обгрунтованого притягнення до кримінальної відповідальності 

осіб, винних у вчиненні злочину, та запобігання випадків притяг

нення невинних. Це також важливо для процесу доказування вини 

обвинуваченого у вчиненні злочину, оскільки з часом можуть зник

нути ДОЮLЗИ ПО справі. 

Так, приховування злочинів від обліку породжує безкара

ність осіб, які їх учиниш1, тому вони вчиняють згодом нові, ще не

безпечніші злочини. Ця обставина, а також безкараність посадових 

осіб, які припустили дані порушення, негативно впливають на діз

навачів, працівників оперативно-розшукової служби. Крім того, та

ке становище не дозволяє державним органам знати істинний стан 

злочинності, її динаміку та структуру і правильно визначати свою 

стратегію й тактику щодо боротьби з нею. Разом зі зростанням зло

чинності збільшується число нерозкритих злочинів. Це ще більше 

сприяє зростанню злочинності й погіршенню її криміногенної хара

ктеристики. 

Деяка частина приховування злочинів від обліку викриває

ться засобами прокурорського нагляду. У той же час перевірки на 

місцях свідчать про формальне ставлення окремих прокурорів до 

виконання своїх обов'язків по перевірці в органах внутрішніх справ 

виконання законів про прийом, реєстрацію, облік і розгляд заяв та 

nовідомлень про злочини. На це звертає увагу і В.Я. Чеканов, під

креслюючи, що такі порушення часом обумовлюються також і не

ефективним прокурорським наглядом [15, с. 39]. До обов'язків про
курорів належить не лише перевірка додержання законів органами 

внутрішніх справ порядІ<у прийому, реєстрації та вирішенні заяв і 

повідомлень про злочини, але й прийняття відповідних заходів що

до встановлення цих nорушень. У необхідних випадках ставиться 

питання про притягнення до дисциnлінарної відповідальності вину

ватих у таких порушеннях працівників органів внутрішніх справ. 

Здійснюючи нагляд за законністю порушення кримінальної справи, 

прокурор зобов 'язаний не менше одного разу на мjсяць перевіряти в 

органах дізнання й досудового слідства виконання закону про при

йом, реєстрацію, облік і розгляд заяв і повідомлень про вчинені зло

чини або злочини, що готуються (п. 1 ст. 227 КПК). 
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Законодавством передбачено, що прокурор може дати вка

зівку про провадження додаткової перевірки, уточнення обс:rавин, 

що визначаються завданнями стадії порушення справи. 

У той же час аналіз матеріалів практики дозволяє дійти ви

сновку про наявність у прокурорському нагляді за досудовим слідс

твом і дізнанням також і негативної тенденції. Остання виражається 

у відсутності належного реагування прокурорів, які наглядають за 

цією ділянкою роботи, на порушення, що допускаються посадовими 

особами при перевірці заяв, повідомлень, винесенні рішень (поста

нов), створенні умов для реалізації прав заінтересованих осіб, з од

ного боку, і невиправдано упередженій увазі до питань реєстрації -
з іншої. 

Узагальнеюі.Я практики показує, що з року в рік допускаю

ться порушення вимог КПК органами дізнання і попереднього слід

ства при виконанні покладених на них обов'язків по розгляду заяв і 

повідомлень про злочини (надмірне затягування вирішення матеріа

лів і т.п.) . Це означає, що з боку працівників прокуратури (і, звичай

но, контролюючих служб органів внуrрішніх справ) недостатньо 

· ува.ги приділяється цьому напрямку діяльності, що призводить до 
порушень реєстраційної дисципліни. 

Забезпечення законності в діях посадових осіб, наділених 

владними повноваженнями, вимагає наявності особли~их гарантій 
Проти зловживання владою і сваволі для охорони прав і законних 

інтересів іншої сторони, щодо якої здійснюються владНі дії. Усі nо

садові особи держави повJWні використовувати свої повноваження 

відповідно до законодавства, охороняючи права громадян і задово

льняючи їх законні інтереси. Згідно з принципом правової держави 

всім посадовим особам дозволено робити тільки те, що дозволяє ро

бити закон, а громадянам- усе те, що не заборонено законом. 

Державним органам належить вчасно розглядати заяви , 

скарги й пропозиції громадян [6, с. 115]. 
Вищевикладене є обrрунтуванням необхідності прокурор

ського нагляду за дімьністю органів досудового слідства й дізнан

ня. Особливі гарантії, до яких, зокрема, належить і ця функція про

курора, повинні бути по-справжньому дійовими, досконалими. 
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Национальная юридическая академия УкраиньІ 

имени Ярослава Мудрого, г. Харьков 

МЕЖДУНАРОДНМЙ БАНКРЕКОНСТРУКЦИИ 
И РАЗВИТИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КРЕДИТНО

ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ 

Значительньrй рост взаимозависимости государств и нацио

нальнЬІх зкономик после второй мировой войньІ ставит на первое 
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место наряду с обеспечениєм мира и безопасности, защm·ой прав 

человека развитие и становление международньІх зкономических 

отношений. Международное сообщество пришло к пониманюо того, 

что одним из основнь1х условий прекращения зкономических кон

фликтов в совремеином мире, вследствие которЬІх и возникают ме

ждународньІе вооруженнЬІе конфликть1 (примером тому служит как 

первая, так и вторая мировая войньІ), является создание системьІ 

международно-правового регулирования международньІх зкономи

ческих отношений. "Главная проблема современнЬІх международ

НЬІХ отношений с точки зрения международно-правового режима

зто реа.чьно заменить господство зкономической сильІ господством 

права»,- отмечает В.М. Шумилов [7, с. 95]. В настоящее время как 
у нас в стране, так и за рубежом признается наличие самостоятель

ной отрасли международного публичного права - международного 

зкономического прав~ изучение которой на протяжении всего вре

мени вЬІзьшает наибольшее количество споров между исследовате

лями и практиками . 

Составной частью и одной из наиболее сложнь1х сфер :жо

номического сотрудничества субьектов международньІХ отношений 

являются международнЬІе кредитно-финансовьІе и валютнь1е отно

шеІШЯ. Движение товаров и услуг в международньІх зкономических 

отношениях сопровождается транснациональнь1м движением ва

лютно-финансовьrх потоков и отражается в национальнь1х платеж

ньІх балансах. Осуществление таких операций на международном 

уровне обьективно обозначило необходимость в международном 

органе, которьІЙ бЬІ осуществлял правовое регулирование между

народньІх кредитно-финансовьrх отношений, и повлекло за собоіі 

создание мщювьrх и региональнЬІх банков, Валютного фонда, меж

дународной финансовой корпорации . Дальнейшее развитие между

народной финансовой и кредитной систем привело к создан:юо суб 

региональнь1х банков (первЬІе субрегиональнЬІе банки появились 11 

Латинской Америке, затем в Африке, Европе) . Саздавались ра1•ю 

образнЬІе фондь1 зкономического развития, международнЬІе мсжІ 'О 

сударственнЬІе организации, межбанковские клубЬІ, среди котор•·• 

так назьmаемЬІе Парижский и Лондонский клубьІ кредиторов . llt~ 

даннЬІм Международной ассоциации банков развития в мире ФУ"'' 
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ционируют несколько десятков межгосударственнЬІх банков, фон

дов и других кредитно-финансовьІх институтов развития [9, с. 399]. 
Таким образом, во второй половпне ХХ в. сформировалась 

международная креднтно-финансовая система, создание и функ

ционирование которой бросает вьІзов традиционньІМ взглядам на 

международное публичное право, где задействовано огромное ко

личество субьектов, отношения которьrх регулируются нормами 

международного зкономического права. К сожалению, до настояще

го времени в отечественной литературе не предпринимались попьп

ки спецнального рассмотрения создания и функционИрования меж
дународной кредитно-финансовой системь1, хотя здесь имеетсЯ nро

стор для серьёзнЬІх теоретических исследований и вьІработки реко

мендаций для участия в ней УкраиньІ . 

Особое место в международной кредитно-финансовой сис

теме занимает МеждународньІй банк реконструкции и развития и 

его филиаль1. Его создание бьшо вЬІзвано обьективной необходи

мостью реформирования глобальной зкономической системьІ и 

юридического оформления международной кредитно-финансовой 

СИСТСМЬІ. 

Вопрос о необходимости многостороннего международно

правового регулирования международньІх зкономических отноше

ний ставилея уже в 20-х годах ХХ в. , что nривело к созьІВу Брюс

сельской (1921 г.) и Генусекой (1922 г.) конференции по зкономиче
ским вопросам . Решения указаннЬІх конференций представляют со

бой шаг на пути к созданию основ многостороннего международно

го регулирования зкономических вопросов, ибо !3nервьІе бьша сде

лана попьпка установить финансовое сотрудничество на основе зо

лотомонетного стандарта. Развал европейского регионального 

рьшка в результате второй мировой войньІ и замедление развития 

межгосударственного зкономического сотрудничества явились при

чинами создания и развития нового зкономического порядка, звень

ями которого являются кредитно-финансовая система, международ

ная торговля, координация- мирового валютного рьшка. 

Снижение таможеннь1х тарифов, устранение других пре

пятствий в международной торговле и создание мировой зкономи

ческой структурь1 с целью предотвращения зкономических кон-

183 



фликтов между государствами явилось целью проведения конфе

ренции в Бреттон-Вудсе (США, Нью-Гелиншир) в 1944 г. ПринятЬІе 

в рамках данной конференции документьІ получили назвапня Брет

тон-Будеких соглашений, которЬІе по праву считаются междуна

родно-правовой основой фннансовой деятельности для многих го

сударств. Результатом конференции стало создание трех главнЬІх 

международньІх институтов, которЬІе должньІ бьmи регулировать 

фннансЬІ и торговлю: Международного валютного фонда (МВФ), 

Международного банка реконструкции и развития (МБРР), извест

ного как «Мировой баню> и Генерального соглашения по тарифам и 

торговле (ГАП). 

Созданюо МВФ и МБРР предшествовала большая подгото

вительная работа, в которой принимали участие зкспертЬІ из разньІх 

стран, в том числе и из СССР [8, с. 32]. В 1944 г. международной 

комиссией зкспертов бьши одобреньІ проекть1 статей соглашений 

по МБРР и МВФ [2, с. 2], а в марте 1946 г. состоялась их учреди

тельная сессия. Несмотря на ряд оговорок, советская делегация 

подписала Заключительньrй акт Бреттон-Будекой конференции, 

приложениями к которому явились статьи соглашений об учрежде

нии МБРР и МВФ. Однако в 1945 г. СССР отказался от ратифика

ции данньІХ соглашений и не направил своих представителей на уч

реднтельную сессню зтих институтов. И лишь через 45 лет СССР 
направил руководству Банка и Фонда официальнЬІе заявки с прось

бой о вступлении в зти международнЬІе финансовЬІе организации . 

На очередной сессии МВФ в 1991 г. вопрос о вступ.пении СССР в 

зти организации бьш оформлен юридически. 

ВсемириьІЙ банк бьш основан в 1944 г. Его официальнос 

название - МеждународньІй банк реконструкции и развития - рас

крьmо основньtе цели его создания, которь1е четко определенЬІ в 

ст. 1 Соглашения 1945 г. [4, с. 162]. ПервЬІе кредитЬІ бьши предос
тавленьІ МБРР в конце 40-х годов ДІ1Я восстановления зкономики 

Западной ЕвропьІ. В настоящее время, как правильно отмечас1 

К.Ф. Ключников, тактика Банка отличается язвестной гибкостью, 011 

приспосабливается к новой обстановке в мире [3 , с. 55]. Предостан

ление креднтов хотя и является основной его зада~rей, но зтим ІІl' 

исчерпьшаются его функции. Государства-членЬІ рассматрив:~ю' 
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МБРР также в качестве источника оказания технической помощи в 

виде поддержки конкретньrх проеь.їов, решения вопросов охранЬІ 

окружаюшей средьr, поддержки региональньІХ инициатив (програм

мьr в отношении Дуная, Аральского моря и др.). 

С начала деятельности МБРР (1946 г.) число его членов 

возросло более чем в 4,5 раза и достигло 180, включая все бьшшие 
республики СССР и Центральной ЕвропьІ. Осуществление постав

ленньІх перед Банком задач повпекло за собой создание ряда фи

нансовьІХ организаций, которме вместе с МБРР в настоящее время 

носят название группЬІ Всемирного банка. В 1956 г. с целью «со

действия зкономическому развигию путем поощрения роста част

НЬІХ производственньrх предприятий .. . , дополняя таким образом 
деятельность Международного банка реконструкции и развития» [5, 
с. 144 ], бьша создана Международная финансовая корпорация 

(МФК), получившая в 1957 г. статус специализированного учреж

дения ООН В соответствии со своим Уставом МФК является от

дельньІм, отличнь1м от Банка образованием. МФК не отвечает за 

действия или обязательства Банка, равно как и Банк не отвечает за 

действия и обязательства Корпорацин (разд. 6 (а), (в) ст. 4 Устава). 
МФК представляет собой самьІй прибьшьнь1й институт Всемирного 

банка [9, с. 64]. В 1992 г. представигельство МФК бьшо открьпо в 
г. Киеве. 

В ноябре 1960 г. в целях удовлетворения нужд членов бед
нейших стран бьш саздан другой филиал МБРР - Международная 

ассоциация развигия (МАР), которая с 1961 г. является специализи

рованнЬІм учреждением ООН. В 1985 г. на сессии МБРР в Сеу ле 

бьшо прииято решение об учреждении Многостороннего агентства 

по гарантиям инвестиций (МАГИ) и подписана Сеульская конвен

ция о его создании. 

МФК и МАР связьІВают в соответствии со своими Устава

ми (разд. І (а) ст. 2 Устава МАР, Устава МФК) членство госу

дарств в зтих организациях с членством в МБРР, различая первона

чальное членство и последующее. Приостановление или прекраще

ние членства тобой странЬІ в МБРР соответственно автоматически 

влечет за собой приостановление или прекращение его членства в 

МФК и МАР (разд. З ст . 5 Устава МФК; разд. З ст. 7 Устава МАР). 
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Последние имеют также и общую с МБРР администрацию. Прези

дент Банка в силу занимаемоrо им поста является Председателем 

Совета директоров Корпорацин и Президентом Ассоциации (разд. 5 
(а). В Совет директоров Корпорацин входит в силу занимаемоrо им 

поста каждьІЙ ИсполннтельнЬІй директор Банка (разд. 4 (а) . Каждьrй 

управляюІЦИЙ Банка и его заместитель являются членом вЬІсшеrо 

органаМФК-Совета уnравляющих (разд. 2). ЦентральнЬІе учреж

дения МФК и МАР расположеньr в соответствиис нормами их Ус

тавов, т.е. там же, где и центральное учреждение МБРР (Вашинг

тон, США). 

Деятельность МАГИ меньше связана с деятельностью 

МБРР, чем с МФК и МАР. Даже членство в МБРР не является обя

зательнЬІм условием для вступления в МАГИ. В то же время Прези

дент Банка в силу зани.'>fаемого им поста является (хотя и без права 

голоса) Председателем Совета директоров Агентства. На сегодня 

время членами МФК являются 172 государства, МАР- 158, МАГИ 
- 141. 

Как отмечает А. А. Моисеев, анализ организационной 

структурЬІ rруппЬІ Всемирного банка свидетельствует о том, что 

продолжается процесс ее усложнения и диверсификации, в основе 

которого лежит расширение универсального характера и задач, 

стояших перед входящими в нее организациями ! б, с . 87] . 
Главная причина замедления процесса зкономических пре

образований в Украине- недостаток финансовЬІх ресурсов . В сло

жившейся ситуации одним из путей разрешения финансовЬІх про

блем является сотрудничество с международньІМи финансовьrми ор

ганизациями. Особое место в оказапни финансовой помоІЦИ при

надлежит международнЬІм организадням rруппЬІ Всемирного банка . 

В 1992 г. Верховной Радой УкраиньІ бьш принят Закон «0 вступле
нии УкраиньІ в МеждународньІй валютиьІЙ фонд, МеждународньІй 

банк реконструкции и развития, Международную финансовую кор

порацию, Международную ассоциацию развития и Многостороннее 

агентство по гарантням инвестиций» [1]. В соответствиис зтим За 

коном Кабинет Министров УкраиньІ nолучает полномочия от имени 

УкраинЬІ вносить nлатежи, необходнмьІе для участия в указаннЬІ:-; 

финансовьІХ организациях. НациональнЬІй банк УкраиньІ определс11 
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как банк-депозитарий МБРР на территории УкраинЬІ. С момента 

вступления Закона в силу все нормь1 Соглашения МБРР действи

тельньІ на территории УкраиньІ в полном об"Ьеме. 

В 1998 г. бьшо заключено Рамочное соглашение относи

тельно гарантов техннческой помощи между Украиной и МБРР, 

ст. 2 которого определяет основнЬІе условия для получения средств 
в рамках гарантов техннческой помощи. 

Вступление УкраиньІ в международньІе финаисовь1е орга

низации влечет за собой не только получение финаисовой помощи, 

но и вьшолнение ею ряда обязательств, среди которьІХ важное место 

занимают ореобразование финансового сектора и улучшение зако

нодательного регулирования банковской деятельности. 

Список литературЬІ: 1. Відомості Верховної Ради України.~ 1992. 
~ N~ ЗЗ. ~ Ст. 474. 2. Злобин И.Д. МеждународньІЙ валюТИЬІЙ фонд и МеждународньІЙ 
банк для реконструкции и развития.- М. , 1947. ~ 135 с. З . Ключников К.Ф. Междуна

роднЬІе банки развития . ПроблемЬІ и перспективьІ . - М.,І974. ~ З10 с. 4. Междуна
родньІЙ банк реконструкции и развития. Статьи Соглашения 1945 года. ФинансЬІ. 

Валюта. Налоги: Сб. норм. актов. - Т.1 , М., 1996. ~ 478 с. 5. Международная финан
совал корпорация. Статьи Соглашения с поправками 1961 г . и 1965 г. ФинансЬІ . Ва
люта. Налоги: Сб. норм. актов. - Т.1, М., 1996. ~ 271 с. 6. Моисеев А.А. Международ

нЬІе кредитно-финансовьІе организации. ~ М., 1999. ~ 271 с. 7. Parker. Johnny J . 
Confereпce at Bretton-Woods Wash., 1944. 8. Partners in Deve1opment Report of the 
Commissioп 011 1пtсгпаtіопаІ 1)evelopmeпt. !1., 1996. - 450 р. 9. Far Eastern Economic 
Review. - 1982. ~ N~ З І. - 170 р. 10. Шумилов В. М. Международно-nравовое регули
рование международньІх жономических отношений // Государство и право. ~ 2000. ~ 
N~ 7. ~ С. 79-92. 

УДК 341.223.3 

НадійШJІа до редакції 01.12:2000 р. 

М.В. Буроменський, д-р юрид. наук, доцент; 

В. М. СтеШенко, аспірант 

Національна юридична академія України 

імені Ярослава Jvfyдpoгo, м. Харків 

ВІДПОВЩАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ-ОРЕНДАРЯ 

ЗА ДОГОВОРОМ ОРЕНДИ ТЕРИТОРІЇ 
В МІЖНАРОДНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ 

У міжнародних відносинах (як і в соціальних взагалі) по

рушення одним суб'єктом права правового інтересу іншого суб'єкта 
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породжує різнома~ітиі форми відповідальності. Проте відповідаль

ність у системі міжнародного права, хоча й має статус принципу й 

інституту, все ж не є такою розробленою і дослідженою, як відпові

дальність у внутрішньому праві. Це поясюоється тим, що держави 

досить обережно підходять дС! питання про відповідальність, 

незрідка ототожнюючи її зі спробою обмеження своїх суверенних 

прав. Тому й не дивно, що для Комісії міжнародного права «галузь 

відповідальності держав nеретворилася на найамбіційніше й най

складніше питання» протягом усього періоду їі кодифікаційної ро

боти [13, с. 353, 354]. 
Звертаючись до питання про відповідальність сторін за до

говором оренди території, слід Зазначити, що об ' єктивно становище 

держави-орендодавця містить набагато більше ризиків, аніж держа

ви-орендаря. Саме з цієї причини норм про відnовідальність держав

орендодавців занадто мало в текстах договорів [5; 1955.- NQ 20.
Ст. 390] і до цього часу вони взагалі не мали застосування. 

Предмет даного дослідження складає nитання про відпові

дальність держави-орендаря за договором оренди території, а точ

ніше, про об'єктивну сторону тю чи іншої «міжнародно

протиправної дії}> 1 , вчиненої з боку держави-орендаря за умов орен
ди іноземної території. 

Норми про відповідальність держави-орендаря можуть ви

никати як із зобов'язання за міжнародним договором, який вона 

уклала (за шкоду, порушення умов орендної плати та інше), так і з 

норм звичаєвого міжнародного права (відповідальність за особисті 

дії своїх громадян, відповідальність за порушення строку оренди 

тощо) [ІЗ, с. 353]. 
Для перших в історії договорів між державами про оренду 

території відповідальність як умова договору була нехарактерною 

[12, с. 250]. Зазвичай, максимум, на що держава-орендодавець могла 
сподіватисй, - це повернути якимось чином власну територію в 
майбутньому [8, с. 15]. Звісно, що за таких обставин питання про .",, 

1 Через різноманіruість вживань у науковій літературі термінів щодо міжнародно
правової"відповідальності [9, с. 79-81] для розкритrя змісту цієї статті застосовується 
поняття "міжнародне nравопорушення" або "міжнародний злочин", а також підстави . 
види та форми відnовідальності в розумінні, якого дотримується Комісія міжнарод-

ного права. 
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відповідальність держави-орендаря взагалі не ставилося. Відпові

дальність як умова договорів оренди території стала ознакою лише 

нещодавно . Саме з цієї прwшни більшість прикладів цього дослі

дження має досить незначний часовий проміжок - 50-і - 90-і рр. 

ХХст. 

ВідповідШІьність за шкоду в широкому розумінні застосову

ється кожного разу , коли вона не обумовлена у договорі особливим 

чином за певний вид шкоди. Прикладом відповідальності держави

орендаря за загальну шкоду може служити ст. 7 Договору від 

27.09.1962 р. між СРСР і Фінляндією про передачу в оренду остан
н:ій частини Сайменського каналу та острова Малий Висоцький: 

«Фінляндія зобов'язується відшкодувати шкоду, що може бути 

спрwшнена Радянському Союзу, його громадянам та організаціям 

або громадянам та організаціям третіх країн у результаті будівницт

ва, передбаченого статтею 4 цього Договору, чи експлуатації орен
дованих територій» [5; 1963.- NQ 36.- Ст. 389]. 

До окремих випадків відповідальності за шкоду належить 

відшкодування за ушкодження здоров'я (смерть) громадян держави

орендодавця або компенсація за обмеження їх прав на власність. 

Так, за угодою з Великою Британією про дослідні полігони для ке

рованих снарядів на Багамських островах (від 21 .07.1950 р.) США 
приймають на себе зобов'язання забезпечити задоволення всіх об

грунтованих позовів з боку урядових органів, юридичних і фізичних 

осіб, поданих у зв'язку зі створенням, утриманням і використанням 

американським урядом повітряно-випробувальної зони, а також з 

випадками смерті, каліцтв або. завдання шкоди власності (п. 1 
ст. ХХІІ) (1, с. 141]. 

ВідповідШІьність за екологічну шкоду серед договорів орен

ди території цьому питанню приділяється найбільше уваги у зв'язку 

з орендою комплексу «Байконур»: сторони навіть уклали спеціальну 

угоду між урядами Російської Федерації й Республіки Казахстан 

щодо екології та природокористування на території цього ко~nлек

су в умовах його оренди РФ (від 04.10.1997 р. ) , ст. 3 якої передба
чає, шо орендатор забезпечує: 

« .. . своєqасне внесення підприємствами й організаціями, 

військовими частинами, іншими юридичними й фізичними особами 

189 



платежів за понаднормативні викиди, скиди забруднюючих речовин 

і розміщення промислових та побутових відходів ; 

здійснення заходів по очистці районів падіння від частин 

ракето-носіїв і металоконструкцій, що від'єднуються; 

... ліквідацію радіоактивних аварій у випадку їх виникнен-

ня; 

... здійснення заходів по ліквідації наслідків аварій, витоку 
компонентів ракетного палива, радіоактивних забруднень, 

пов'язаних з діяльністю комплексу «Байконур», з допуском пред

Ставників Казахстанської Сторони» (З; 1999.- NQ З.- С. 62, 6З]. 
Відповідальність за порушення умов ореноної плати для 

держави-орендаря може наступати nри nростроченні платежів, не

повній оплаті або при одноособовому зміненні форми оплати. При

кладом може бути. ситуація з оплатою за Договором оренди компле

ксу «Байконур» (від 10.12.1994 р.) (З; 1998. - NQ 10.- С. 9-16]. Фак
тично оренда здійснювалася з 1991 р., а оплата реально почала над

ходити лише з липня 1999 р. Сторони дійшли згоди без застосуван
Ня пn-рафних санкцій. 

Чи не єдиний випадок закріnлення у тексті договору відпо

відальносТі за прострочення орендної пл.ати можна зустріти в ст. 2 
Угоди між Урядом України й Урядом РФ про взаємні розрах-унки, 

пов' язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорно-

. морського флоту РФ на території України (від 28.05.1997 р.) . Так, 

·сторони домовились, що після погашення Україною державного 

боргу орендна плата буде здійснюватися Російською Стороною 

прямими платежами, за прострочення якої передбачається відпові

дальність у вигляді відсотків за ставкою Libor + 2 відсотки річних 
для шестимісячних депозитів (З; 1999. - NQ 10.- С. 81, 82]. 

Відповідальність за безпідставне користування власністю 

· ' держави-орендодавця є дуже цікавою 'нормою, яка, по суті , є нове

лою інституту оренди території, закріпленою у пп. д) п. 8.4. ст. 8 до-
, · говору оренди комплексу «Байконур»: «Негайно доводити до відома 

Орендодавця про виявлення на орендованих земельних ділянках 

цінностей, що становлять геологічний, палеонтологічний, археоло

гічний та історичний іитерес, застосувати заходи для збереження й 

·' передачі виявлених предметів у власність Орендодавця . У випадку 
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порушення положень цього пункту й використання знайдених цін

ностей без відповідного дозволу Орендодавця, Орендатор повертає 

останньому ці цінності й отриманий прибутою> [З ; 1998.- N!1 10. -
С. 15] . 

Відповідальність за шкоду, пов'язану з космічною діяльніс

тю, є досить специфічною, тому не дивно, що в інституті оренди 

території ми маємо лише один випадок детального врегулювання 

такої відповідальності - у пп . г) п . 8.4. ст. 8 названого Договору 
оренди комплексу « Байканурн: 

«г) у разі спричинення шкоди, пов'язаної з діяльністю кос

модрому «Байконур» під час виконання російських космічних про- ,, 
грам, Росія несе відповідальність як держава, що здійснює запуск, 

відповідно до Конвенції про міжнародну відповідальність за шкоду, 

спричинену космічни:~-ш об'єктами від 29 березня 1972 року . При 

цьому Республіка Казахстан не розглядається як учасник спільного 

запуску або як держава, що здійснює запуск. 

У разі , коли запуск космічного об'єкrа здійснюється Росією 

разом з Республікою Казахстан, відповідальність за шкоду визнача

ється ст. V вказаної Конвенції. 
У разі , коли запуск космічного об ' єкту здійснюється Росією 

разом з іншими країнами, ці країни несуть солідарну відповідаль

ність за будь-яку спричинену шкоду відповідно до згаданої Конвен

ції . При цьому Республіка Казахстан не розглядається як учасник 

спільного запуску або як держава, що здійснює запусю> [З; 1998. -
N2 10. - С. 15]. 

Слід зазначити, що вирішення подібним чином питання про 

відповідальністЬ за шкоду, пов 'язану з космічною діяльністю, є до

сить поширеним у доктрині міжнародного права [4, с. 175). 
Інша особливість досліджуваного договору полягає в тому, ~ 

що він став основою для виняткового випадку реалізації відпові

дальності за договором оренди території: після заборони Казахста

ном (як державою-орендодавцем) запусків ракет у зв'язку з аварією 

«Протона» 05.07.1999 р. Росія (як держава-орендар) відшкодувала 
шкоду від падіння ракети в розмірі 80 тис . дол. США [15, с . З8]. 

Відповідальність за особисті дії громадян дер:жави

орендатора на орендованій території представляє особливий ін-
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терес. Американський юрист Е. Фрімен доводить, що держава не 

несе відповідальності за дії своїх військовослужбовців, здійснені 

«не під час виконання ними своїх службових обов'язків», або за дії, 

не санкціоновані урядом чи заборонені його внутрішніми законами. 

Він констатує, що уряд США вимушений нести відповідальність за 

злочиюrі дії своїх військовослужбовців, проте в таких випадках він 

керується «доброю волею» і прагненням підтримувати добрі сто

сунки з державами-орендодавцями [11, с. 188]. 
Зазначимо, що англійський закон від 30.10.1952 р. про пе

ребування іноземних збройних сил на своїй території передбачає 

сТворення спеціального британського грошового фонду для задово

лення цивільних позовів, порушених проти їх членів [12, с. 146] . 
Відповідальність за порушення строку договору оренди те

риторії наступає головним чином при односторонньому nодов

женні дії договору після закінчення передбаченого в ньому строку. 

Так, Велика Британія на підставі договору з Китаєм від 01.07.1898 р . 

орендувала бухту Вей-хай-вей «на строк, доки Порт-Артур буде за

лишатись у володінні Росії» [16, с. 352-354]. Оренда Порт-Артура 
приnинилася для Росії 5 вересня 1905 р . за ст. V Портсмуrськоrо 
мирного договору з Японією [16, с. 741 -753]. Проте цей договір бу
ло приnинено тільки на підставі ст. 2 Конвенції про повернення 
Вей-хай-вея та укладеної 18 квітня 1930 р. у Нанкіні Угоди щодо 
деяких nільг для британського флоту; формально ж Вей-хай-вей бу

ло повернено Китаю лише 1 жовтня 1930 р. 
Для Великої Британії таке порушення строку ніякої відпо

відальності не потягло головним чином через слабкість Китаю. Од

нак за сучасних міжнародно-правових умов здійснення на території 

певної держави без ії згоди урядових дій органами іншої держави є 

неприпустимим . Тому порушення строку оренди з боку держави

орендаря надає державі-орендодавцеві право застосувати навіть такі 

виключні засоби відповідальності як самооборона для захисту своїх 

суверенних прав. Як зазначає Я. Броунлі, «відчужувач має право 

відкликати «договірну ліцензію», і після перебігу розумного строку 

може бути застосована сила для видворення порушника володіння» 

[2, с. 183]. І з цієї ж причини в жодному з чинних договорів оре1щи 
території відповідальність за порушення строку оренди з боку дер-
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жави-оремаря не встановлено і навряд чи така норма з'явиться в 

близькому майбутньому. 

Розглянуті випадки відповідальності є наслідком міжнарод

них правопорушень. Однак в умовах оренди території можуть вини

кнути підстави і для кваліфікації міжнародно-протиправної дії як 

міжнародного злочину. На доктринальному рівні можна спрогнозу

вати ситуацію, коли орендована територія використовується держа

вою-орендарем для порушення імперативних норм міжнародного 

права навіть всупереч інтересам територіального суверена, наприк

лад, для розвО язання агресії проти третьої держави (ll, с. 40]. 
На думку М. І. Лазарєва, при цьому «держава-орендодавець 

баз позбавляється можливості зберегти свій суверенітет, автоматич

но стає на шлях війни, позбавляється благ політики мирного співіс

нування» [10, с. 192]. Аналогічної позиції дотримується й Г. М. Мє
лков: «3 виникненням війни, особливо за участю ядерних держав, 
військові бази агресора, безумовно, будуть атаковані, а країни, де 

вони є, автоматично опиняться втягнутими у війну, всуnереч своїм 

національним інтересам» [14, с. 163). · 
Додамо, що за певних обставин, приміром, коли держава

орендодавець в односторонньому порядку припинить договір, кіль

кість баз буде незначною і зв'язок між територіальним сувереном і 

державою-орендарем не матиме характеру воєнного чи політичного 

союзу, держава-орендодавець може уникнути вимушеної участі у 

збройному конфлікті. До того ж дії держави-орендаря MO)h'YfЬ бути 

визнаЮ порушенням зобов'язань «erga onшes» [13, с. 375; 6, с. 46j. 
На підставі зазначеного суб'єктом претензії на відшкодування, а та

кож політичної· й матеріальної відповідальності в даному випадку 

може виступити не тільки держава-орендодавець, а будь-яка заінте

ресована держава чи міжнародна міжурядова організація. 

Дещо інша ситуація може скластися, якщо: а) держава

орендар сама зазнає на орендованій території нападу з боку третьої 

держави, як це мало місце під час російсько-японської війни 1904-
1905 рр. , коли Порт-Артур, орендований Росією у Китаю (за дого

вором 1898 р.) , протягом усієї війни був театром воєнних дій; 

б) державі-орендареві третьою стороною спричиняється шкода, на

приклад, коли груnою американських винищувачів був збитий ра-
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дянський літак у межах орендованої військово-морської бази Порт

Артур (за договором 1945 р.) [6, с. 214-216]. У подібних випадках 
держава-орендодавець може притягти 1ретю сторону до політичної 

й матеріальної відповідальності, а за наявності підстав - і державу

орендаря до матеріальної відповідальності. 

Таким чином, можна констатувати наявність у договорах 

оренди території стійкої тенденції до якомога повнішого й деталь

нішого закріплення умов щодо відповідальності сторін . Ця відпові

дальність є обопільною, але, зважаючи на об'єктивно більш уразли

ве становище держави-орендодавця, відповідальність, що покладає

ться на державу-орендаря, є значно ширшою і за обсягом, і за фор

мами. Слід зазначити, що найголовніше питання відповідальності -
механізм її практичної реалізації стосовно конкретного договору 

оренди території ще є недостатньо розробленим і тому по1ребує не 

тільки нормативного врегулювання, а й створення умов для ефекти

вного застосування цих правових норм. 
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УДК 240.1 С.И. Максимов, канд. филос. наук, доцент 

Национальная юридическая академия УкраиньІ 

имени Ярослава Мудрого, г. Харьков 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ЗФФЕКТИВНОСТЬ 

КАК КРИТЕРИП ОЦЕНКИ ПРАВА 

Функционирование любой социальной системЬІ оказьшает

ся успешньш там , где ее институтЬІ зффективнь1 и справедливЬІ. 

Справедливость и зффективность представляют собой необходи

мьІе, тесно связаннЬІе между собой,_ но тем не менее различнь1е кри

терин оценки любЬІх социальнЬІх институтов, а политико-правовЬІх 

институтов - в особенности . 

В классической политической и правовой философии зта 

проблема ставилась и решалась в аспекте соотношения :пики и по

литики. При зтом, если Аристотель рассматривал зтику и политику 

как единство, праксис, считая целью политики хорошую жизнь, то 

Макнавелли разделял их, исходя из того. что в политике результат 

оправдьшает средства, предназначеннЬІе для манипуляции и яв

ляющиеся внеморальнЬІми. Для Макнавелли политика - зто мани

пуляция, пойезuс . Ее целью является политическая мощь, направ

леиная на удержание власти и поддержание стабильности. Исnоль

зуемЬІе для достижения зтой цели средства оцениваются их зффек

тивностью, а не с точки зрения независимь1х моральнь1х стандартов 

[5 , с. 284]. 
В конце ХІХ - начале ХХ веков связь зтих двух форм 

оценки человеческой деятельности раскрьшалась в постановке и 

решении традиционного для философии права вопроса о соотноше

нии действенности и действительности права и его институтов. По 

Г.Кельзену , действительность (согласно иномуварианту nеревода

значимость) и действенность (или зффективность) представляют 

собой две специфические формь1 существования нормЬІ права. Дей

ствительность нормЬІ заключается в долженствовании, т.е . в рюре

шении, предписании или запрете некоторого поведения, что вмра

жается вЬІсказЬІванием: «нечто должно или не должно бьггь или со

вершаться» . Действенность нормь1 относится к сфере бьггия. Она 
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вь1ражается в том факте, что норма на самом деле применяется и 

себтодается и что тоди на самом деле действуют в соответствии с 

ней. Связь между действительностью и действенностью нормь1 

Г. Кельзен усматривал в том, что некий минимум действенности 

есть условие ее дейt..-твительности . «Норма, котораяникеми никогда 

не ІІрименяется и не соблюдается, т.е ., как принято говорить, не 

действенна ни в какой , даже в самой малой степени, не СЧІfГается 

действительной правовой нормой»[9, с. 21]. ОrстаиваемЬІй учень1м 
ІІриоритет действенности над действительностью правовой нормьІ 

является отражением его позитивистской позиции, которая не по

зваляла вьІЙТи за 11редельх позитивного 11рава и не учитьшала более 

универсального критерия- СІІраведливости . 

Концептуальную основу современной трактовкп соотноше

ния СІІраведливости и зффективности составляют представлення о 

различнЬІх типах социальной обязательности и соответствующих им 

нормативно-критических понятий . О.Хеффе, на11ример, вЬІделяет 

три уровня обязательности и оценки: 

а) обязательность, имеющая инструментальнЬІй характер, 

ограниченная техническими и стратегическими во,просами и ка

сающаяся оценки только средств, путей и способов, а не целей и за

дач. При оценке чего-то как «хорошее» , имеется в виду «хорошее в 

отношении чего-либо». Основной формой оценки на данном уровне 

вЬІступает зффективность; 

б) обязательность, имеющая прагматический характер, т.е . 

ориекrирующаяся на благополучне (благо) . Оценке здесь подлежат 

цели и ·задачи, и на зтом уровне оценка «хорошо» означает «хорошо 

для кого-либо». ВозможнЬІ индивидуально-ІІрагматическая оценка , 

ориекrирующаяся на благо отдельного человека, и социально

ІІрагматическая оценка, касающаяся блага группЬІ. Крайними пози

циями 11ри зтом вЬІступают згоизм и утилкrаризм. Последний руко

водствуется интересами всех затронутьтх лиц («общим благом») ; 

в) обязательность, имеющая нравственно-зтический харак

тер, вЬІходящая за ІІредельІ технико-11рагматического измерения и 

касающаяся не средств и целей, а ценностей. Справедливость отно

скrся к да'Н:Ному вЬІсшему нормативному уровню или сфере дол

женствования [8, с. 27, 28). 
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Таким образом, правовЬІе и государственнЬІе феноменьІ 

(действия и их субьектЬІ, законь! ц правила, инстиrутЬІ) можно оце

нивать как позитивнь1е и негативнЬІе: в техническом (зффективнЬІе

незффективнЬІе), прагматическом (полезнЬІе-вреднЬІе) и праветвен

ном (справедливЬІе-несправедливью) смЬІслах. 

В совремеином мире все большее распространение получа

ет представление о первичности справедливости среди всех инь1х 

качеств социальнь1х институтов, в том числе и их зффективности. 

Об зтом пишет автор наиболее язвестной сегодия теории справед

ливости «как честностю} Дж. Ролз: «Справедливость - зто первая 

добродетель общественньІХ институтов, точно так же, как истина -
первая добродетель систем мь1сли . Теория, как бЬІ она ни бьmа зле

І·антна и зкономна, должна бьпь отвергпута или поднергнута реви

зип, если она не истинна. ПодобнЬІм же образом законЬІ и институ

ТЬІ, как бЬІ они ни бьmи зффективньІ и успешно устроеньІ, должнЬІ 

бьпь реформированЬІ или ликвидировань1, если они несправедливьІ» 

(4, с. 19) . Позтому в рамках концепции социальной зффективности 

политико-правовь1х институтов кшочевЬІми панятиями вЬІступают 

не только институтЬІ и зффективность, но и справедливость. 

Как известно , социальнЬІе институть1 вЬІступают условием 

жизнеспособности общества, упорядочивая его, избавляя от анархии 

и аномии. Содержание институтов составляют нормЬІ (правила), со

провождающие их санкции и организациониЬІе формЬІ, в которЬІх 

они проявляются. Правила определяют положение субьектов с со

ответствующими правами и обязанностями, трактуя одни действия 

в качестве разрешеннь1х, другие - в качестве запрещенньІХ, наказьІ

вая одни действия и защищая другие. ИнстиrутЬІ служат поддержа

нню свободЬІ, но только в том случае, если они не просто закониь1 

или легальньІ, но и легитимнЬІ. Легитимность институтов означает 

их признание, которое обеспечивается обоснованностью правил, ре

гулирующих деятельность институтов, и подконтрольностью вла

сти, осуществляющей совместнЬІе действия. Гарантируя соблюде

ние наших прав, институть1 обеспечивают социальную справедли

вость. В то же время, слабЬІе инстиrутЬІ, т. е. такие, в котормх отсут

ствуют зффективнме нормЬІ и зффективная власть, не могут защи

тить свободу, а создают лишь иллюзию последней. 

197 



. спРаведливость является моральной категорней и ценно
. стью и при зтом занн~ает приоритетное место в критической оцен
ке (леrитимации) правовьrх институтов. Позтому уrверждают, что 

закон является хорош потому, что справедлив, а не он справедлив 

потому, что хороший [7, с. 157]. Справедливого поведения мь1 не 
просто просим или ожидаем от других, а требуем друг от друга. В 

силу зтого справедливость признается наиболее социальной и наи

более правовой из всех добродетелей. Она применяма к вопросам 

распределения благ или тягот (распределяющая справедливость), а 

также к вопросам компенсации в процессе обмена, включая и ком

пенсацию за причиненньrй ущерб. Принципом первой является по

ложение «J<а)ІЩому- должное, каждому- свое» , принципом второй 

- «каждому - равную часть», т.е. ни одна сторона не должна иметь 

.. , потерь или преимушеств. 
Общий принцип, которь1й можно вьІЯвить, анализируя раз-

,
1

! ,.тrnчнЬІе воллощения справедливости, состоит в том, что по отноше

нию друг к другу люди имеют право на определенное относитель

ное состояние равенства или неравенства, в соответствии с которьІМ 

распределяются тяготьr или блага. Существует общее согласие в 

том, что «институтьr справедливьr тогда, когда между людьми не 

делается произвольньrх различий в отношении основньrх прав и 

обязанностей и когда правила определяют надлежащий баланс меж

ду коикурирующими прнтязаниями на преимущества общественной 

· жизни»[4, с. 21]. Назначеннем справедливости традиционно счита

. ется поддержание и воспр~изведение равновесия, или равной мерьr. 

,Она применяма как для критической оценки поведения человека, 

_,,так и для критики самих зтих правил и их применения, т. е. для 

. оценки институтов. 
В структуре справедливости вьщеляются две части: посто

. ,янная (бесспорная) , или формальмая справедливость, и перемеиная 

(д~скуссиоиная), или реальная справедливость. Принцип формаль-

;,·~ ной справедливости - «трактовать одннаковьrе случаи одинаково, а 
разньrе - по-разиому» требует судить о кажд,ом деле, исходя из од

ной и той же позиции. Вторая часть представлена различньrми кон

цепциями справедливости, которЬІе дают разньrе об'Ьяснения тому, 

какие случаи считать одинаковьrми, а какие - нет. Так, в зависимо-
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сти от принимаемой реальной (substantive) концепции справедливо
сти (критерия схожести или несхожести) мьх можем осуществлять 

распределенне по потребностям , по труду или по заслугам, согла

шаясь при зтом с принципом формальной справедливости (т. е. по

следовательно использовать один и тот же критерий). 

Независимо от того, одобряем мьх или нет реальную кон

цепцюо справедливости, на принцИІІах которой базируется тот или 

иной политико-правовой институт, мь1 можем и должнь1 рассматри

вать правовую систему с точки зрения формальной справедливости . ' 
Ее суть заключается в последовательном (т.е. беспристрастном, 

обьективном) применении правил. Во многом осуществление фор-· ·~ 
мальной справедливости делает институт в значительной мере спра

ведливмм. Однако полного тождества между формальной справед

ливостью и вообще справедливостью не наступает. Формальная 

требует определенного критерия «одинак'овости» и «неодинаково

стю> случаев. А здесь существеннЬІе различия в моральньІх и поли

тических взглядах могут привести к расхожденюо в трактовках ос

нований того, какие случаи считать одинаковмми, а какие - нет. 

Наиболее известной и популярной на Западе является тео

рия справедливости Дж. Ролза, которЬІЙ сформулпровал приІЩИПЬІ 

современного, т.е . социального, либерализма как концепгуальной 

основь1 государства всеобщего благоденствия. В соответствии с · 
первЬІм принципом каждь1й индивид должен обладать равнЬІм пра

вом в отношении наиболее общей системм равнЬІх основнь1х сво

бод, совместимой с подобнЬІми системами свобод для всех осталь

НЬІХ людей. В соответствии со втормм - социальнь1е и зкономиче

ские неравенства должнь1 бмть оргаиизовань1 таким образом, чтобЬІ 

они одновременно: а) вели к нанбольшей вь1годе нанменее преус

певших согласно принципу справедливмх сбережений; б) делали 

открьІТьІми для всех должности и положения в условиях честного 

равенства возможностей [4, с. 267]. Призтом он подчеркивает, что 
первьrй принцип справедливости (принцип свободЬІ) обладает при

оритетом перед вторЬІм - принцИІІом различия, которЬІй, в свою 

очередь, обладает приоритетом перед принципами зффективности и 

максимизацин вьхгод. 

Зффективность политико-правовЬІх институтов вьrражает 
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соотношение между их целями и результатом действия. Под первьІ

ми можно понимать внеправовЬІе цели - зкономические, политиче

ские, идеологические. Б зтом случае ЩІститутЬІ и право в целом яв

ляются лишь инструментамн реализации каких-то «более вьІсоких» 

целей. Однако в соответствии с новьхми реалиями сегодняшнего дня 

речь должна идТи не о внешней no отношеншо к праву цели, а об 

имманентной ему, заключающейся в согласовании социальнЬІх ин

тересов на базе правообразующего интереса и в обесnечении, таким 

образом, максимально возможной всеобщей мерь1 свободЬІ для раз

вития соответствующей сферЬІ общественной жизни. В связи с дан

ньхм критерием зффективность такого института, как законодатель

ство, следует измерять его вкладом в укрепление правовьІх начал 

государственной и общественной жизни, в формирование и разви

тие злементов свободь1 в общественньL'Х отношениях, в реали:зацшо 

прав и свобод человека и гражданина (3, с. 503). 
Существуют различнЬІе критерин зффективности права как 

социального института. Зто факторЬІ зффективного функциониро

вания : а) социальнЬІх институтов вообще; б) права в целом; в) от

дельньІХ политико-правовьІХ институтов и др. Б аспекте соотноше

ния справедливости и зффективности политико-правовЬІх институ

тов особое значение имеют принципЬІ, которЬІе являются мини

мальнЬІми условиями зффективности современной правовой систе

МЬІ. Согласно американскому философу права Л. Фуллеру зти 

принципь1 таковь1: l) всеобщность правил; 2) открьпость (доступ
ность закона для тех, кому он корреспондирован) ; З) предска.зуе

мость юридического действия (общий запрет на обратную силу за

кона); 4) ясность язьrка и понятность закона; 5) отсутствие проти
воречий; 6) отсутствие невьшолнимь1х требований; 7) постоянство 
во времени (недопущенне частмх изменений); 8) соответствие меж

ду официальнЬІми действиями и декларируемьщ правилом [6, с. 49-
91] . ДаннЬІе принципьІ есть не что иное, как процессуальное естест

венное право, или принципь1 верховенства закона как одного из ас

пектов идеи верховенства права, признаваемой важнь1м регули

рующим идеалом для правовЬІх систем Западной ЕвроnЬІ и США . 

Следует nодчеркнуть, что по отношению к праву зффек

тивность понимается несколько иначе, чем по отношеншо к зконо-
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мической или политической деятельности .. Для права зффектив
ность не связана с каким-либо предметньrм ре:;ультатом . Позтому 

указаннЬІе принципЬІ имеют смь1сл лишь там; .. где .человек признает

ся разумнмм и целеполагающим субьек1ом, т. е. в демократическом, 

а не тоталитарном обществе. Они являются условиями возможности 

целенаправленной созидательной активности, поскольку она воз

можна лишь в контексте социального порядка, основанного на со

блюдении яснь1х и провозглашеннь1х обществом правил, т.е. в усло

виях верховенства закона. 

Если уважение к перечисленнь1м восьми принципам делает 

невозможнЬІми крайние формьr притеснения, то зто не разрешает 

множества проблем, связанньхх·. со справедливостью закона. .Раз

личньrе взглядьІ на справедливость могут бьпь совмест)ІМЬІ с ува

жением к верховенству закона, одновременно верховенство закона 

еще не гарантируст его справедливости. 

Между справедливостью и зффективностью права сущест

вуют как относительная независимость и даже противоречия, так и 

связь и нзаимная дополнительность. Относительная независимость 

показатслей справедливости и зффективности проявляется в том, 

что возможен поиск зффективньІХ средств достижения социальньІХ 

целей как бЬІ «по ту сторону добра и зла». Впоследствии может 

бьпь обеспечено стремление к тому, чтобь1 зти средства совпадалис 

требованнями справедливости, однако такое совпадение может и не 

состояться. 

Противоречие между требованнями справедливости и зф

фективности проявляется тогда, когда избираются неrуманнь1е цели 

или когда допускается неразборчивость в вЬІборе средств. Метапо

литическим основанием таких противоречий может вЬІступать вьІ

бор условий применения политической справедливости. В «Легенде 

о Великом Инквизиторе» из романа Ф.М.Достоевского «Братья Ка

рамазовьш в качестве такого условия бьш избраи принцип «счастья 

для всех» , утвержденнЬІй ценой отказа от принципа свободЬІ вЬІбо

ра, «свободного решения сердца». ОбщественнЬІй порядок и послу

шание закону бьши обеспеченЬІ путем устранения свободь1 как «ве

личайшего бремени» для человека. Вариант тоталитарного устрой

ства общества обосновьшался Великим Инквизитором с . nозиции 
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mобви к mодям и понимания природЬІ человека, причем, с его точки 

зрения, не меньшими, если не большими, чем у Христа. Во имя зтой 

отеческой mобви моральная автономия бьша отвергпута в угоду па

терналистской заботьІ о счастье человека и его «спасении от самого 

себЯ>>[І, с. 277-298]. 
В то же время исторической истиной является то, что сис

тема жизнеспособна в длительной перспективе лишь тогда, когда 

зффективнь1е средства достижения социальнЬІх целей совместимьІ с 

требованнями справедливости. В отсутствие мерЬІ согласия в отно

шении того, что справедливо и что несправедливо, индивидам труд

нее координировать свои планЬІ достаточно зффективно для дости

жения взаимной вьІГОДЬІ. Недоверне и обндЬІ убивают уважение 

друг к другу, подозрение и враждебность искушают тодей совер

шать такие поступки, которЬІх следовало бЬІ избеrать. И наоборот, 

незффектИВНЬІе политико-правовЬІе институтЬІ не могут обеспечить 

справедливости и теряют свою леrитимность . Связь и взаимодопол

нц:rельность требований зффективности и справедливости вьІража

ется в том, что каждь1й из зтих феноменов вЬІступает условием для 

реализации другого . Однако в зтом соотношения приоритет при

надлежит все же справедливости. Если зффективность закона (по 

Г. Кельзену и Л. Фуллеру) вЬІступает минимальньrм условием его 

справедливости, то в соответствии с духом естественного права 

справедливость вЬІступает безусловньrм моральнь1м (ценностнЬІм) 

требованнем к законодательству и всей правовой системе в целом . 

Вопрос же об их зффективность касается в основном проблемЬІ реа

лизации справедливости. 

Таким образом, из всех целей институтов политико

правовой системьІ общества справедливость занимает приоритетное 

место, преДставляет собой безусловную ценность, которая не может 

бьпь принесена в жертву соображениям их зффективности или хо

рошей организации. «Будучи первЬІми добродетелями человеческой 

деятельности, - подчеркивал Дж. Ролз, - истина и справедливость 

бескомпромиссньІ» [4, с . 20] . 
Положение о справедливости как вЬІсшей добродетели ин

ститутов в понятиях суб-ьекта власти предстает в качестве категори

ческого императива: «Исключи войну между индивидами, воздавая 
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каждому свое». Бьпь сnраведливьІМ- зто минямальное требование 

для человека как морального существа. Однако для человека, кото

рому nриходится разрешать чужие конфликтьІ, расnределять чужие 

блага, назначать наказания и т.д., сnраведливость ставится вьzше 

всех других добродетелей. В силу того, что она есть мера морально

го достоинства nринуждающей власти, сnраведливость является 

обязательньІм условием правственного nризнания ее со сторонЬІ 

подданньІХ, уважения и доверия к ней. 

С позиций классической либеральной философии nрава за

бота о справедливости должна безусловньІМ образом ставиться на 

первьtй план во всех действиях власти. ЛюбЬІе другие цели и задачи 

вторичнь1, подчиненньІе по отношенmо к ней. Власть может лишь 

надеяться, что собmодение ею сnраведливости обnективно послу

жит средством для осуществления зкономического, социального и 

культурного nрогресса, однако она никогда не должна рассматри

вать и nрактнковать сnраведливость лишь в качестве средства для 

достижения зтих целей. Сnраведливость может содействовать npo
rpeccy только в том случае, если она ставится вьІШе mобьхх nрогрес
смстских устремлений и отnравляется властью как ее первейший 

моральпьІЙ долг. Способствовать делу хозяйственного, социального 

и культурного nрогресса nравителя могут, лишь исполняя то, что 

они действительно обязанЬІ и способнЬІ исполнять. Что же касается 

прогресса, то творческая инициатива массьх mодей в процессе дея

тельности «по правилам», не едерживаеман и не расходуеман впус

тую на преодоление неnредвиденньІх препятствий, сама обеспечит 

зтот прогресс . 

ВЬІработка разделяемЬІх всеми членами общества критери

св справедливости является предметом длительньхх и откровенньІх 

дискуссий, результатом которьІх должно стать конституционное 

(реальное, а не декларатявное) закрепление зтих критериев. Начало 

таким дискуссиям положено серьезньzм обсужденнем проблемм со

отношения приоритетов nравового и социального государства 121. 
В самьІх общих чертах концепция цели политико-правовьrх 

институтов при демократии с частной собственностью, учетом 

культурньІх и иньzх особенностей УкраинЬІ предполагает ориента

цmо на осуществление идеи общества как справедливой системЬІ 
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кооперации между гражданамп ·- свободньІми и равнЬІми лично

стями, каждому из которьІХ обеспеченьІ шансьІ и возможности для 

самореализации в обществе . Зто значит, что конечной целью дея

тельности политико-правовЬІх институтов в рамках данной концеп

ции бу дет вьк:тупать справедливость, а зффективность их функцио

нирования будет представлять собой средство для реализации такой 

цели. Именно справедливость, а не какие-то внешние цели состав

ляет условие зффективности таких институтов. Проблема зффек

тивности последних должна, по сути, сводиться к вьrработке 

средств, которЬІе бьІ обеспечили возможность осуществления прин

ципов справедливости в деятельности политико-правовьІх институ

тов и их взаимоотношениях между собой. Любой крупной социаль

ной реформе должнь1 rrредшествовать мероприятия, обеспечиваю

щие правовую справедливость как условие ее успеха. Ибо только в 

зтом случае такая реформа ,может встретить одобрение и поддержку 

граждан. 
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