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УДК 342.2 0.8. Скрипнюк, д-р юрид. наук. проф., 
академІК АПрН України. 

начальник віддІЛу міжнародних 
наукових зв'язків, м Київ 

ПРИНЦИП ЗАКОННОСТІ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА 

УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 

Незважаючи на появу чима

лоі кількості цікавих і змІстовних 

досліджень, присвячених пробле

мам правової держави, зберіга

ють свою актуальність і зна

чимість питання наукового осмис

пення тих фундаментальних 

nринципів, якІ становлять 

підГрунтя як самої ідеї правової 

держави, так і процесу їі форму

вання й розвитку в тих чи інших 

конкретно-історичних умовах . 

Вони привертають до себе увагу 

насамперед з причини , що ті не

узгодженості й прорахунки в 

діяльності Української держави , 

які часто змушують вести мову 

про їі неправавий характер, час

то nов 'язані саме з тим, що сnот

ворюється змІст тих принципів , 

які взагалі уможливлюють засто

сування такого поняття , як «nра

вова держава» У цьому сенсі 

незаперечним є такий факт· яки

ми досягненнями не пишалась би 

УкраІна і якими плідними не були 

б їі дн в тій чи Іншій сфері дер

жавного управління, але, допоки 

вона не забезпечуватиме реалі

зацію таких принциnів , як верха-
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венство права, законність , пріо

ритет nрав людини і громадяни

на , реальність прав і свобод інди
ВІда, поділ державної влади тощо, 

вона ніколи не зможе серйозно nре

тендувати на те , щоб об'єктивно 

називатись правовою державою. 

Досить часто перелічені 

принципи досліджуються відок

ремлено один від одного , що доз

воляє значно глибше розкрити 

зміст кожного з них і продемонст

рувати їх специфічну роль у ста

новленні правової держави. Од

нак не варто забувати й про те, 

що всі вони в сукупності склада

ють цілісну систему. Більше того , 

цосить часто реалізація одного з 

принципів передбачає паралель

не забезпечення інших. Справед

ливою видається і зворотна теза : 

перекручеННЯ ЗМІСТУ ОДНОГО З 

принципів може спричинити пере

творення правової держави на 

свою протилежність - на держа

ву, в якій убито дух права, а його 

місце посіла формальна літера 

закону. З огляду на це слід, вва

жаємо, детально зупинитись на 

аналізі принципу законності . 
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Традиційне тлумачення кате

горії «законність» Грунтується на 

тому, що вона характеризується 

як режим чи стан відповідності 

суспільних відносин законам і 

підзаконним нормативно-право

вим актам держави, який постає 

як результат їх неухильного 

здійснення всіма суб'єктами пра

ва [6, с. 66]. Подібне формулю
вання цього поняття як специфі

чного державно-правового режи

му, за допомогою якого забезпе

чується загальнообов'язковість 

юридичних норм у суспільстві й 

державі , зустрічаємо в працях 

теоретиків права. Можна навес

ти й інші дефініцїІ законності, але 

в цьому наразі немає потреби , 

оскільки всі вони в тій чи іншій мірі 
містять у собі низку базових ви

мог, що визначають сутність да

ного принципу. Головною ж вимо

гою є верховенство й загаль

нообов'язковість закону як для 

суб'єктів, так і для об'єктів дер

жавно-правових відносин . Тут 

свідомо акцентується увага на 

значущості розглядуваного прин

ципу, оскільки окремі держави 

часто характеризують як такі , що 

діють на підставі закону, який є 
хоча й не легітимним , але з фор
мальноїточки зору цілком легаль

ним . 

На наше переконання , така 

позиція є некоректною, бо вона 
руйнує адекватне розуміння взає
мозв'язку держави, права й зако
ну. Дійсно, жодна неправова дер-
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жава ніколи не реалізує nринци
пу законності , тому що для неї 

закон має не універсальну, а вик

лючно обмежену сферу застосу

вання , яка поширюється лише на 

суспільство. Інакше кажучи , дер

жава або nевний домінуючий 

орган державної влади. як суб'єкт 

регулювання , nостає над зако

ном , що дозволяє перетворити 

закон із загальнообов'язковоі 

норми для всіх на один з інстру
ментів державного примусу, який 

може застосовуватись на вільний 

(точніше , свавільний) розсуд 
самої ж держави . На відміну від 

цього , в умовах правової держа

ви і суспільство , й вона сама 

рівною мірою підпорядковуються 

закону та його вимогам, які є од

наково обов'язковими для всіх, 

кого вони стосуються. 

З урахуванням зазначеного 

слід визнати, що принциn закон

ності є чи не найбільш контравер

зійним з-поміж усіх принципів пра
всвої держави . Інколи можна зу

стріти навіть більш-менш обГрун

товані спроби його протиставлен

ня принципу верховенства права . 

З огляду на значну теоретичну 

актуальність порушеної пробле
ми (мається на увазі зміст прин
ципу законності та його співвідно

шення з іншими принципами) 

вважаємо за потрібне детальні

ше зупинитися на ·іІ аналізі . 

Фактично вже в самому по

нятті «правова держава» містить
ся безпосередня вказівка на зв'я-
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зок держави з такими феномена~ 

ми, як право й закон, а точніше, 

правовий закон . Саме ж це понят

тя , на нашу думку, дозволяє зня

ти ті складні й суперечливі мо

менти, що постають при зіткненні 

позитивістського й природно-пра

вового підходів у визначенні сут

ності закону й правово"/ держави, 

адже останні є внутрішньо взає

мопов 'язаними . Ідеться про 2 
форми вираження ідеї пануван

ня права, але з тією лише різни

цею, що перше - це форма нор

мативна, а друге - інституціо

нальна. 

Аналіз наведеного положен

ня дозволяє стверджувати, що 

правова держава неможлива 

поза існуванням правових за

конів, які, у свою чергу, для своєї 

реалізації потребують наявності 

саме такої держави з відповідним 

поділом влади , з дійовим консти

туційно-правовим контролем та 

іншими юридичними засобами 

забезпечення принципів закон

ності й верховенства права, що 

виявляють свій глибинний взає

мозв'язок і взаємозалежність. 

Іншими словами , для правової 

держави треба не лише, щоб усі 

суб'єкти правовідносин , у тому 

числі й сама вона, дотримували

ся законів (подібний підхід до виз

начення змісту принципу закон

ності можна було б назвати суто 

формальним , або формально

юридичним) , а й щоб самі ці за

кони були правовими. Власні ар-
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гументи на користь цієї ідеї наво

дить Ю.С . Шемшученко , коли 

пише, що однією з підстав nра

вової форми дотримання законів 

є їх загальна обов'язковість , тоб

то «закони одні на всіх» [12, с. 5]. 
Отже, оперуючи категорією «nра
вова держава», ми маємо на 

увазі таку державу, яка при роз
робці й прийнятті своїх законів , 

втіленні їх у життя та й взагалі в 

процесі виконання всіх своїх 

функцій спираються на принципи 

й цінності права. Це стає можли

вим, лише коли організація й фун

кціонування всієї системи дер

жавної влади здійснюються на 

правових засадах і відповідають 

вимогам права. 

Як вбачається , не треба за

бувати про те, що , коли право 

повністю ототожнюється із зако

ном і принципи законності й вер
хо венства права починають 

інтерпретуватись автономно, цим 

може бути відкрито дорогу до 

правового свавілля й до створен

ня умов для перетворення дер

жави на небезпечного моноnолі

ста в процесі визначення і вста

новлення загальнообов'язкових 

норм для суспільства й індивіда. 

Історія розвитку вітчизняного за

конодавства часів існування 

УРСР і законодавства зарубіжних 

країн , на жаль, надає нам чима

ло прикладів, яким чином фор

мально легальні закони набува

ють відверто неправевого харак

теру, спрямовуються проти люди-
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ни та їі свободи , спричиняють 
невиправдане й необ~рунтоване 

обмеження прав індивіда за тими 

чи іншими його ознаками (расо

вими , етнічними, національними, 

релігійними тощо). 

Із ціє·; причини сьогодні слід 

рішуче відмежуватись від поши

реної за радянської доби тези , що 

будь-який закон за своєю приро

дою є правовим у зв 'язку з тим, 

що він встановлюється держа

вою, санкціонується нею та й про

сто не може бути неюридичним. 

Якщо ж ми ототожнюватимемо 

право й закон, то неодмінно сти

катимемося з парадоксальною 

ситуацією, за якої верховенство 

права може забезпечити й тота

літарна держава. 

Цо речі, навіть за радянських 

часів положення щодо недопус

тимості прирівнювати право й 

закон, а також стосовно необхід

ності внесення уточнення у кла

сичне позитивістське визначення 

принципу законності знаходило 

активну підтримку окремих пра

вознавців. Для прикладу можна 

навести позицію Л .С . Явича [1 З, 
с. 421, О.Є. Луньааа та деяких 

інших учених. Хоча здебільшого 

домінувала позицІя, яку можна 

проілюструвати через звернення 

до дефініції М .С . Строговича , 

який характеризував законність 
як неухильне дотримання й вико

нання соціалістичних законів [8, 
с. 18, 19]. Цей спрощений теоре
тико-методологічний погляд на 
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те, що закон і законність втрача

ють свій зв'язок з правом, а отже, 

і з такими цінностями, як свобо

да і справедливість . поступово 

відходить у минуле. Сьогодні ідея 
редукції права до закону має де

далі менше прихильників навіть 

традиційного правового позитив і
зму. 

Натомість зворотна процеду

ра редукування закону до права 

є не лише бажаною, а й необхід

ною, оскільки закон у такий спосіб 
набуває, так би мовити людсько

го обличчя , стає виразником 

пюдської свободи й утвердження 

ліберально-гуманістичних цінно

стей . Як справедливо зазначав 

Ф.Ю. Шталь, «nравовою держа

вою є лише та держава, яка шля

хом законодавчих визначень не

ухильно охороняє як межі своєї 

діяльності , так і сферу свободи 

своїх громадян» [Цит. за : З , с. 16-
24]. Тому в сучасній теорії держа
ви і права під правовою розумі
ється та держава, в якій верхо

венствує закон , неухильно охоро

няються права і свободи 

індивідів , панує соцІальна спра

ведливість Під торжеством зако

ну мається на увазі насамперед 

верховенство Конституції й на
явність відповідальності консти

туційної як самостійного виду 

юридичної, коли настання право

вих наслідків для суб'єктІв кон

ституційної відповідальності 
спрямовано на захист Основно
го Закону країни . 
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Дещо з іншої точки зору цю 

тезу аргументує відомий російсь

кий правознавець В.А. Четвернін. 

На його думку, саме завдяки сис

темі правових законів, які мають 

унІверсальну силу й поширюють
ся рівною мірою й на державу та 

на суспільство, остання гарантує, 

забезпечує й захищає свободу 

людей. Завдяки цьому вона і є 

державою nравовою в найбільш 
точному значенні цього терміна , 
оскільки підвалини П функціону
вання й розвитку становить ідея 

визначальної рівності у свободі 

всіх без винятку індивідів [11 , 
с. 63]. 

Зважаючи на це уточнення 

змісту принципу законності , якщо 

йдеться не просто про закон вза

галі (адже інколи вираз «закон 

взагалі» тлумачиться й розумієть

ся органами державної влади як 

«будь-який закон») , а саме про 

закон правовий, виникає потре

ба в суттєвому уточненні деталь

ного методологічного розмежу

вання цих 2-х понять- «правова 

цержава» , і «держава юстиції», 

що сформувалися в європейській 

державно-правовій традиції. Інко

ли «держава юстиції» і «консти

туційна держава» застосовують 

як протилежні правові категорії 
(Дж. Фрідріх , Ч . Маквейн). Під 
останньою розуміється реаліза

ція вимоги дійового обмеження 

державної влади за допомогою 

конституційних норм і процедур з 
метою позбавлення Ті права на 
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свавілля й гарантування основ

них прав і свобод людини. За виз

наченням Дж. Фрідріха, «консти
туційна держава - це інституалі

зована система впорядкованих 

обмежень політичних та урядових 

ДІЙ» [14, с . 56]. Саме це обмежен
ня вбачається не лише в наяв

ності конституційних регуляторів 
і судового конституційного конт

ролю (Конституційний Суд або 

інші органи конституційної юрис

дикції), а й головним чином у га

рантованих правах і свободах 
особистості . Конституційна дер

жава відрізняється від держави 

юстиції тим, що перша в особі 

своїх органів і посадових осіб не 
може дозволити собі дії, які по
рушували б загальновизнані пра

ва і свободи будь-якого індивіда. 

На практиці регулювання право

відносин означає , що громадяни 

конституційної держави мають 

такі права, порушення яких є за 

межами компетенції будь-якої 

посадової особи, будь-якого уря

ду чи державної влади . А на 

відміну від патерналістської дер

жави, в конституційній люди ма
ють право використовувати такі 

механізми впливу на політичне 

життя, як безпосередня участь у 

вирішенні публічних справ, пред

ставницька участь та участь че

рез інститути безпосередньої де

мократії. 

Тому, наголошуючи на поняпі 

«правовий закон», ми насампе

ред маємо на увазі механізм , що 

7 



позбавляє можливості свавілля 

самого законодавця. Це у свою 

чергу дозволяє зробити висновок: 

nершим необхідним кроком до 

утвердження nравової держави є 

вихідне обмеження законодав
цем (а в особі законодавця- всієї 
державної влади) власної волі в 

загальній системі суспільно-пра
вових відносин Причому струк
турно йому відповідають одразу 

ж 2 nринципи правової держави. 

Перший - це nринциn верхо

венства права . Як справедливо 

зазначав Ю.М . Тодика, «nравова 

держава - це високий рівень за

безпечення верховенства права, 
прав особи та громадян у всіх 

сферах суспільного життя» [9, 
с 36] Цієї ж думки дотримують

ся й такі російсьКІ правознавці , як 

Є. І. Козлова й О.Ф. Кутафін , які, 

ведучи мову про правову держа

ву, особливо концентрують увагу 

на тому, що це така форма 

організації й діяльності, яка роз
будовується у взаємовідносинах 
з індивідами та їх утвореннями на 

засаді норми верховенства пра

ва [4, с. 75, 76]. Водночас, за сло

вами В.А. Четверніна, консти

туційність тако"і держави - це не 

просто так чи інакше закріплена 

організація державної влади, а 
насамnеред обмеження остан

ньої nравом для створення опти

мальних умов функціонування 
суспільства [1 О, с. 1 О] . 

Щоправда , розглядаючи 

співвідношення принципів верхо-
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венства права й законності , слід 
зазначити , що поняття «право», 

яке застосовується у першому 

передбачає те, що воно має без

посередній зв 'язок з тим, що в 

суспільстві визнається не лише 

як належне, а й справедливе. Іна

кше кажучи , право, яке згодом 

набуває свого відбиття у право

вому законі , - це не лише норма

тивний, а й ціннісний регулятор 

суспільних відносин. У результаті 

цього воно (особливо якщо ми 

розглядатимемо право через 

призму законів та інших норма

тивно-правових актів) набуває 

своєї легітимації. Згодом воно 

проникає в суспільну свідомість і 

культурне життя , утворюючи такі 

іх сnецифічні форми, як nравова 

свідомість і правова культура гро

мадян. Фактично саме на іх рівні 

правовий закон набуває того вер

ховенства , яке дозволяє йому 

підноситись над державою. Ос

тання ж тлумачиться не як вища 

сила стосовно людини, а виключ

но як інструмент забезпечення 

потреб індивіда , що сприяє мир

ному співіснуванню, безпеці та 

зростанню добробуту громадян. 

Другий - це принцип закон
ностІ, який перетворює верховен

ство права на суто об'єктивну 

практику, що забезпечує статус 

права як обов'язкового чинника 

розвитку сусnільних відносин -
усіх тих, я кі є предметом право

вого регулювання . Як результат 

цього - законність постає одно-
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часно і як один з принципів пра

вової держави, і як комплексне 

юридично-правове явище, що 

відбиває правову природу органі

заціІ суспільного життя, органіч

ний зв'язок права і влади, права 

й держави. Такий зв 'язок дося

гається передовсім у процесі роз

витку правової системи. 

Варто пам'ятати , що право не 

обмежується лише законодав

ством як однією з його форм, а 

включає й інші соціальні регуля
тори, зокрема, норми моралі , тра

диції, звичаї тощо, які легітимо

вані суспільством і зумовлені його 

історично досягнутим культурним 

рівнем . Усі ці елементи права 

об'єднуються якістю , що відпові

дає ідеології справедливості. 

Таке розуміння права не дає 

підстав для його ототожнення із 

законом (який , до речі, іноді може 

бути й несправедливим), у тому 

числі обмежувати свободу й 

рівність особистості . Отже , пра

вова система - це не лише сис

тема законодавства , оскільки по

руч із законами й рештою норма

тивно-правових актів вона вклю

чає в себе й інші складники . Од

ним з таких елементів і виступа

ють принципи права, які С. По

гребняк пропонує визначати як 

«систему найбільш загальних і 

стабільних імперативних вимог, 

закріплених у праві, які є концен

трованим виразом найважливі

ших сутнісних рис і цінностей, що 

притаманні цій системі права і 
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визначають Ті характер та на

прямки подальшого розвитку» [5, 
с. 22, 23]. 

Таким чином становлення 

правової держави й утверджен
ня принципу законності немож

пиві поза розвитком правової си

стеми . Хоча , зауважимо, спра

ведливим є й твердження, що 

правова система здатна нор

мально розвиватись лише в умо

вах правової держави, гарантова

ності й забезпечення принципів 

верховенства права й законності. 

Застосовуючи термін «нормаль

ний» щодо процесу розвитку пра

вової системи, ми маємо на увазі 

збереження балансу між закона

ми та іншими нормативно-право

вими актами, з одного боку, і пра

вом - з другого , коли не виника

ють ситуації прийняття так званих 

неправових законів . Це означає, 

що «існують і дотримуються чіткі 

стандарти , які визначають 

сутність позитивного права» , а 

сам процес правового розвитку 

може бути описаний термінами 

реалізації того, що С.С. Алексєєв 

охарактеризував як «концепція 

правозакон ності» [1, с. 1 ЗО, 1 35]. 
Як бачимо, одним з найваж

ливіших принципів правової дер

жави є принцип зв'язаності зако

ном держави, всіх {і органів, гро

мадських організацій , посадових 

осіб і пересічних громадян. Така 

зв'язаність як у межах внутрішніх 

правових відносин , так і на міжна

родному рівні , вимагає неухиль-
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ного дотримання закону, а також 

усунення будь-яких проявів непо

ваги до нього. На цьому аспекті 

реалізації принципу законності 

в процесі побудови правової 

держави акцентували увагу 

вчені Інституту держави і пра

ва ім . В . М . Корецького НАН Ук
раіни. Юридичним відбипям цьо

го принципу в сучасних умовах 

цержавстворення є непорушність 

цержавного закону, що виступає 

реальним запобіжником будь
яких форм свавілля й анархії в 

суспільстві й державі. Ось чому 

одним з найважливіших завдань. 

які постали перед державою сто

совно забезпечення законності, є 

прийняпя таких законів, які пе

редбачають сувору відnові

дальність державних органів і 

всіх без винятку державних чи

новників за невиконання ними 

своїх обов'язків та актів чинного 

законодавства. 

Практика зарубіжних країн 

має такі ефективні механізми га

рантування законності, як 

відставка, імпічмент, усунення з 
посади тощо. На жаль, у наших 

вітчизняних реаліях ці nоняпя ще 

не стали фактами юридичної 

дійсності , а діють лише у формі 
наукових концепцій або пропо

зицій учених-юристів. 
На нашу думку, подібна ситу

ація нехтування органами дер

жавної впади нормами законо

цаества країни зумовлюється не 

стільки правовою необізнаністю 

1() 

посадових осіб (у тому числі й 
найвищого рангу) , скільки сфор

мованим за довгі роки синдромом 

посадово·r недоторканості, що 

~рунтується , з одного боку, на 

зневажливому ставленні до за

конів, а з другого - на глибокому 

правовому нігілізмі . Унаслідок 

цього порушується принцип унІ

версальності правової охорони 

особи в їі взаємодії з державою, 

оскільки брак чіткої регламентацІі 
повноважень і відповідальності 

держави призводить до перева

ги прав державного апарату вла

ци над правами людини. Виправ

лення nодібного стану можливе 

пише за умови одночасного 

відновлення авторитету закону в 

широких колах громадсько·,- свідо

мості й загального підвищення 

правової культури, а головне -
шляхом реального забезпечення 

принциnу законності , за якого за

кон стає універсальним незалеж

но від різноманітних «точок сиді

ння». На наше переконання, це 

повинно стати принциповою по

зицією Укра·іни в їі розвитку як 

правової держави. Без цього пра

вова держава залишатиметься 

не більше як непотрібним міфом, 

яким тішать народ міцні , недотор

канні когорти їі «слуг» . 

Разом із тим важливим склад

ником принципу законності в пра

вовій державі є те , що всІ дїі 

органів державної влади мають 

чітко й ефективно контролюва

тись, бо саме в посиленні систе-
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ми демократичного контролю по

лягає одна з найсуттєвіших га
рантій проти зловживання вла

дою і спроб держави поставити 

право під свій всеохоплюючий 

вплив [2, с. 259]. І хоча наші су

часні реалії ще й досі не дозво

ляють остаточно стверджувати 

факт наявностr ефективної конт

рольної системи, це аж ніяк не 

означає того, що, розбудовуючи 

правову державу і втілюючи прин

цип законності, ми повинні відмо

витися від контролю як такого. 

Справа в тому, що ведучи 

мову про правову державу, ми 

маємо на увазі дещо прямо nро

тилежне такому явищу, як уседоз

воленість , оскільки саме вона в 
nоєднанні з анархією і стихійністю 

створюють умови для ірраціона

лізації й непрогнозованості про

цесів формування й реалізації 

владних і нтересів , руйнують 

відносини в системі державної 

влади. різко обмежують мож

ливості правового регулюван

ня . Як справедливо зазначає 

В .Ф Сіренко, «хаос і стихійність 
суспільного життя - це найкращr 

засоби для знищення демократії, 

для нав'язування суспільству елі

тарної волі й диктатури влади» [7, 
с 140] Тому важливою ознакою 

nравової держави є органічне 
поєднання прав і свобод з відпо
відальністю й контролем. Причо

му об'єктом останнього виступає 

як суспільство , так і держава, ос

'<rльки згідно з принципом закон

ності закон є однаковим і для гро

,.,,адянина, і для суспільства , і для 

держави. Саме завдяки закону й 

принципу законності право пере

творюється на, так би мовити , 
цивілізуючий феномен, впливаю

чий однаковою мірою як на дер

жаву, так і на суспільство . 

Таким чином, повертаючись 

до вихідної тези нашого дослід

ження, підсумоеуємо, що nрин

цип законності є не просто одним 

з багатьох імовірних ознак право

вої держави . які можуть епос

терігатись або не спостерігатись 
у тому чи іншому конкретному ви

падку. Це дійсно П фундамен

тальна властивість, умова «sine 
qua non». Тому будь-які подальші 
кроки щодо утвердження в Україні 

правової держави повинні відбу

ватись виключно в контексті 

пильної уваги до стану законності 

в країні , до забезпечення та 

надійного гарантування цього 

принципу як базової умови роз

витку державного і суспільного 
ладу України . 
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ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРАВОРОЗУМІННЯ: 
ВИТОКИ , ЗМіСТ, ПРАКТИЧНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 

Загальносуспільні тенденці'і з 

розбудови демократично'! , право

во'!· , соціально орієнтовано·,· дер

жави суттєво впливають на су

часні реалїt правово'! дійсності. 

Поява нових правових інститутів , 

норм, відносин свідчить про зміни 

в практичній (прикладній) юрис

пруденцїІ. Разом із цим нового 

змісту поступово набуває й тео

рія праворозуміня як фундамент 

теорїt' права в цілому. Перетво

рення, що '11 торкнулися, стосу
ються перш за все переходу від 
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традиційного, класичного розумін

ня права до плюралізму актуаль

них методологій. Серед різнома

ніття останніх зарубіжні й в ітчиз

няні теоретики [Див.: 2; З; 9; 14; 
17; 6; 8; 13] значну увагу приділя
ють герменевтичному nідходу до 

праворозуміння (правовій герме

невтиці). Це зумовлено тим, що 

він має , по -перше , теоретичне 

значення , бо в ньому визначаєть

ся сутність права завдяки точно

му розкриттю його зовні ш ніх 

форм , і, по-друге , названий ме-
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тодологічний підхід до розуміння 

права відіграє суто практичну 

роль у питаннях правильного тлу

мачення змісту норм права . 

Наукові розробки, які існують 

у даний час, присвячені числен

ним питанням правової герменев

тики. Ось чому, як вбачається , на 

базі цього значного теоретично

го досвіду визріла необхідність 

проведення в даній статті комп

лексного аналізу герменевтично

го підходу до праворозуміння, 

починаючи з його історичних ви

токів, змісту й завершуючи прак

тичним призначенням для право

вої науки. Це дозволить система

тизувати накопичені знання у 

сфері правової герменевтики, що 

дасть змогу побачити сильні і 

слабкі місця в цьому методологі

чному погляді на розуміння пра

ва з метою його подальшого тео

ретико-практичного вдосконален

ня. 

Герменевтика (від грец. 

hermeneutike- мистецтво тлума
чення) - це метод інтерпретацїІ 

текстів, явищ культури у широко

му смислі [12, с . 186]. Етимологію 

цього терміна пов'язують з іме

нем давньогрецького бога Герме

са, який приходив до людей під 

час сну й роз'яснював їм (пере

давав, трактував) волю Зевса. 

Саме таке визначення цього по

няття можна зустріти вже за часів 

античності, коли воно породжує 

проблему правильного розуміння 

різноманітних текстів , інших осіб, 
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тому що саме « . .. висловлюван
ня є оволодінням реальністю за 

допомогою значущих виразів ... » 
[1 О, с.5]. За часів Середньовіччя 
також існувала потреба в герме

невтиці, оскільки їІ вихідною за

с:здою виступає правильне тлу

мачення Б і блії [1 О, с.5]. Крім 

інтерпретації текстів Святого Пи

санія герменевтика застосовуєть

ся при роз'ясненні правових 

текстів. Це підтверджується тим , 

що перша юридична школа гло

саторів Балонеького університе

ту використовувала у своїй діяль

ності метод схоластики, заснова

ний на трактуванні різних точок 

зору для усунення прогалин у 

Кодексі Юстиніана [2, с.1 З 1-157]. 
Сьогодні фундаментом професій

ної діяльності юриста є правова 

цогматика , яка не зовсім 

відрізняється ВІД догматики епо

хи перших університетів. 

Біля витоків герменевтично

го підходу до праворозуміння зна

ходиться їІ засновник Г-Г Гада

мер, на думку якого призначення 

цього мистецтва тлумачення по

пягає в подоланні однобічності 

науки й відкритті в її межах за 

допомогою рефлексії умов істи

ни , « . .. які не містяться в логіці 
дослідження, а передують їй .. . » 
[3, с.616] . Філософ надавав вик

лючного значення феномену ро

зуміння, оскільки він становить 

підГрунтя всіх людських взаємо

відносин, виступаючи їх переду

мовою [5, с.З17]. Розуміння- це 
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не тільки форма сприйняття 

дійсності , й форма або спосіб 

життєдіяльності . Воно тотожне 

мові . А герменевтика , претенду

ючи на універсальність, за допо

могою лексичних конструкцій по

казує власну сутність усім об'єктам 

навколишньої дійсності й інтерсу

б'єктивного поля спІлкування . 

Мова - один з різновидів досвіду 
[5, с . З16] , який , з одного боку, 
складається із загальних знань , 

умінь , установок, а з другого -
включає інтерсуб 'єктивний мо

мент, що становить собою досвід 

особистий. Останній є повністю 

не скомпонований, оскільки не 

кожен учасник діалогічної взає

модії націлений на спілкування, 

готовий слухати іншого і змінюва

ти себе заради спільних інте

ресів . 

Одним із найголовніших по

ложень герменеетич ного підходу, 

започаткованих Г.-r Гадамером, 

є його ідея «входження в герме

неетичне коло» [4, с. ЗО], суть якої 

полягає в непогодженні з , так би 

мовити, існуванням розуміння, в 

чистому вигляді , тому що йому 

завжди передує процедура пе

редрозуміння , а їй - перед-пе

редрозуміння й так по копу [3, 
с . З17]. Попереднє розуміння за

лежить від традиції, в якій існує 

сам інтерпретатор. Він наділений 

можливістю скоректувати влас

ний процес такого тлумачення, 

але повністю звільнитися від ньо
го не в змозі, бо воно, виникаючи 
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внаслідок мисленнєвої діяль

ності , вимагає наявності пере

думови , якою і є процедура пе

редрозуміння . Судження , які 

індивід робить у перебІгу попе

реднього розуміння , не остаточні , 

оскільки вони виносяться до пе

ревірки всіх обставин. Недоско

налість людського мислення ви

магає існування розуміння попе

реднього, тому герменеетичне 

коло виявляється необхідним для 

пюдської спільноти. 

Ідею герменевтичного кола 

цей філософ застосовує й щодо 

nрава. Зокрема , він наводить 

приклад - інтерпретацію закону 

юристом (суддею) й істориком 

права. Першому належить осяг

нути зміст закону з точки зору кон

кретного казусу, а другому- про

стежити, як історично змінював

ся цей зміст і порівняти початко

ве тлумачення змісту закону з 

теперішнім [3, с.З84] . Але такого 

розмежування трактувань не 

буває в дійсності, бо щоб засто

сувати закон у конкретній 

життєвій ситуації, необхідно ро

зуміти не тільки його первісний 

зміст, який закладав у нього за

конодавець, а й привести зміст 

закону відповідно до сучасної 

ситуації [3, с. 385-388] . Таким чи

ном, герменеетичне тлумачення 

юриста-практика й історика пра

ва збігаються. 

Представником герменее

тичного підходу можна назвати 

П . Рікера , який намагався пода-
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пати суб'єктивність тлумачення 

шляхом надання цьому процесу 

об'єктивності. Саме на підставі 
цього він сформлював свою зна

ну тезу, що розуміння неможливе 

без наявності об'єктивуючого ро

з'яснення і навпаки (9, с. 5-91. 
Основу розуміння, на його думку 
становлять інту·rція й поясненн?. . 

Пояснення - це виявnення 

зв'язків між знаками в їх сукуп

ності . Письмова фіксація тексту 

робить його незалежним від осіб, 

які його тлумачать чи сприйма

ють. Значить, текст знаходиться 

на межі розумІння й пояснення. 

Останній виступає передумовою 

правильного розуміння, тому що 

воно пов'язано ЗІ структурою дис

курсу, яка дозволяє транслювати 

тексти . На цій підставі природа 

тексту складається із суб'єктив

ного й об'єктивного моментів, які 

виявляються під час дискурсу 

(діалогу), розуміння й пояснення 

і можуть протистояти як ірраціо
налізму безпосереднього розумі

ння, так і « ... раціоналізму пояс
нення, яке застосовує до тексту 

структурний аналіз знакових си

стем, характерний не для тексту, 

а для мови ... » [9 с.88 ,89]. Герме

невтичний підхід цього науковця 

має дІалогічний характер, що по

лягає у співпаданні розумінь двох 
осіб [10, с.78]. Досягти цього мож
на завдяки тому, що розуміння 

неможливе без знаків, символів, 

текстів. Тому розуміння осіб може 

збігатися внаслідок однакової 
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інтерпретації вказаних вище фе

номенів [9, с.83] . Учений приділяє 

певну увагу взаємозв'язку між діа

nектикою й інновацією і зауважує, 
що інтерпретація текстів зале

жить від традицій , що склалися в 

чспільстві (10, с.З8] . Водночас 
ВІдхилення ВІд традиції (іннова

ція) можливе лише на підГрунті 

традиційно'і культури [9, с.66], а 
завдяки інновації відкривається 

тотожність між різнорідними іде
ями [9, с.72,73]. 

Окрім того , П . Рікер дослід

жує проблему сутності права. На 

його думку, право (правовий 

простір, правовий вимір) виникає 

тоді , коли визнається інший 

суб'єкт, у зв'язку з чим з'являєть

ся можливість як паритетних чи 

партнерських відносин з ним, так 

і нанесення йому шкоди. При цьо

му ставлення до іншого завжди 

опосередковується інститутами 

права [9, с.42], завдяки чому у 
перебігу спілкування індивідів 
виникає важливе перетворення із 

суб'єктом права : персональна 

істота перетворюється з Я або Ти 

на Будь-якого (всілякого, кожно

го), тобто стає носієм nрав та обо
в'язків , об'єктивних за своєю при

родою й незалежних від біогра

фічних особливостей їх носіїв [11, 
с. 31]. 

Не обминув увагою фран

цузький філософ і проблеми суб
'єкта права і справедливості як 
метаправової (трансцендентно'і) 
категорії. Суб'єкт nрава вистуnає 
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в Hhoro обоu'язкоео надІленим 

правами й обов'язками , що вини

кають у спільному для всіх публіч
ному просторі, завдяки чому лю

дина стає істотою соціальною , 

набуваючи політико-правової 

ідентичності . Проблема справед

ливості вирішується вченим у 

руслі поєднання суб'єктивного 
виміру з об'єктивним , розуміння 
з поясненням. Він вказує на не

обхідність урахування вимоги уні

версальності при збереженні по
ваги до конкретно·і особи (так зва
ний моральний вимір) [11 , с.30 ; 9, 
с.49-50] . 

До відомих представників 
герменевтичного підходу до 
праворозуміння належить також 

А. Кауфман. Науковець визначає 

право як результат соціального 
порядку, що діє в суспільстві , не 

позбавляючи одночасно остан

нього його властивостей духовно
го продукту епохи . Право має 
об'єктивну природу, існує неза

лежно від пізнаючого суб'єкта , 
впроваджується в життя виключ

но через акт розуміння й мову [18, 
s.28]. А. Кауфман не nоділяє дум
ки деяких філософів (серед яких 
і Е. Кант) стосовно дуалізму на
лежного й сущого щодо правової 

реальності. Право він не розгля

дає як сукупність норм , а як 

подію , акт, який потребує 
« . . . зовнішніх орієнтирів у вигляді 
правових норм ... » [17, s.338]. 
Німецький теоретик права розме

жовує право і закон. Наявність 
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законодоества ще не означає 

існування правопорядку, а закон 
виступає потенційною можливі

стю права [17, s.338], який обо
в'язково проходит.ь стадію конк

ретизації, в якій втілюється жит
тєва ситуація , що, у свою чергу, 

роз'яснює зміст нормативно-пра
вового акта , який знаходить своє 

вираження в тексті закону. Розу

міння змісту сприяє дії норматив

ного матеріалу, перетворюючи 

його на право (правопорядок) , 

А. Кауфман зосереджує ува

гу на основному методі герменее

тичного підходу - схоплюванні 

ситуації, в результаті чого норма 

права й конкретна життєва ситу

ація приводяться у відповідність 

[17, s. 341]. При цьому він указує 
на необхідність подапання суб'єкти

візму при трактуванні норми пра

ва особою за допомогою взаєм

ного доповнення норми й ситу

ації. У цьому разі завдяки прак

тичній діяльності судді закон дає 

нову відповідь на нову ситуацію. 

Учений не відмовляється від ідеї 

герменевтичного кола , яке стає 

потрібним при розумінні змісту 

закону й життєвої ситуації, якому 

завжди передує стадія поперед

нього розуміння чому сприяє на

копичений досвід щодо існуючих 

нормативно-правових актів та 

юридично значущих ситуацій [ 17, 
5.341]. 

Отже, філософський герме

невтичний підхід до розуміння 

права порушує принципові питан-

2008/97 



ня, які стосуються праворозумін

ня. Питання критерї1в права, кри

теріїв інтерпретаці"І і справедли

вості намагається розв'язати 

інструментальний герменеетич

ний підхід до розуміння права, 

який вистуnає науковою методи

кою тлумачення текстів. Серед 

представників цього напрямку 

- італійський філософ і юрист 

Е. Бетті [15; 14; 16]. Інтерпрета
ція ставить перед собою завдан

ня підкреслити дух нормативно

го тексту шляхом точного розк

риття його зовнішніх форм, що 

проходять через суб'єктивність 

тлумача. Такий підхід не означає, 

що філософ віддає перевагу 

об'єктивному підходу при трак

туванні текстів. Він намагаєть

ся співвідносити суб'єктивні й 

об'єктивні моменти тексту, оскіль

ки останній - це дух, об'єктиво

ваний у певних формах, який про

тистоїть суб'єктивності інтерпре

татора. Визначення nроцесу тлу

мачення Е. Бетті дає через виз

начення nроцесу пізнання внас

лідок їх схожості, адже в кожно

му з них ідеться про те, щоб дізна

тися в об'єктиваціях їх головну 

думку [16, s.16]. Цінним відкрит
тям цього науковця є формулю

вання герменеетичних канонів, 

потрібних для об'єктивної інтер
претації текстів і висловлювань 

[ 1 З]. Першим із них є канон іма
нентності герменевтичного мас

штабу, тобто вимога відповідності 

герменевтично"r реконструкцїr по-
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гляду вченого [16, s.17]. Далі йде 
канон тотальності і змістовної по

в'язаності герменевтичного дос

лідження, який поширюється на 

структуру дослідження. Згідно із 

цим діє принцип, коли загальний 

зміст тексту прояснюється на 

підставі тлумачення його окремих 

частин і, навnаки, зміст окремих 

частин стає зрозумілим через 

трактувння змісту тексту в ціло

му [16, s.18]. Як бачимо, тут спра
цьовує принцип герменеетично

го кола: без цілого немає часток, 

а частки становлять ціле. Наступ

ним є канон актуальності розумі

ння. Е. Бетті обстоює наявність 

суб'єктивного чинника в процесі 

інтерпретації, оскільки, щоб зро
зуміти зміс .... ---~·-у (наприклад 
закону), необхідно його співвідне

сти із власним досвідом у цій 

сфері [16, s. 20]. ОстаНf~ій - це 

канон змістовної адекватності 

розуміння і змістовної відповід

ності, спрямований на співвrдне

сення тлумачем своєї життєвої 

позиції з імпульсом, що виходить 

від інтерпретованого об'єкта [16, 
s.21]. Безумовно, всі ці зазначені 

канони об'єктивної інтерпретацїІ 

є невід'ємними складниками юри

дичної техніки. У межах останньо І 

вони потребують тільки більшої 

конкретизації й підведення під 

них методологічної бази. 

Підкреслимо, що й вітчизняні 

науковці все частіше визнають 

необхідність філософського ос

мислення nравової nроблемати-
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ки [7] и розв'язання рІзних Інтер

претаційних проблем правового 

регулювання за допомогою вико

ристання наукових здобутків за

гальної теорії розуміння ( інтерп

ретації) - герменевтики [8, с.62]. 
Так, у деяких сучасних працях 

теоретиками права підкреслюєть

ся користь наробок герменеетич

ної методології у дослідженні й 

полі п шенні взаєморозуміння 

учасників правового сп ілкування, 

яке відбувається в усній формі 

(переговори контрагентів з приво

ду укладання договорів, дебати в 

судовому процесі , допити на до

судовому слідстві, розгляд пи

тань на засіданні колегіального 

органу та ін.) [8, с.69]. При цьому 
все частіше висловлюється дум

t<а, що герменевтичний підхід, як 

правова філософія [1, с.18] , має 

використовуватися в право

знавств і й правотворчості [6, 
с.158]. 

Проаналізувавши вказані по

ложення герменевтичного підхо

ду до розуміння права , зауважи

мо, що він має деякі недоліки: не 

виводить чітких критеріїв права, 

не встановлює тієї межі, де роз

починаються , а де закінчуються 

правові відносини, а той факт, що 

явища правової дійсності , впро-

вадженt у відnовtдНІ форми (на

приклад закони), nідлягають 

трактуванню, ще не свідчить 

про наявність критерію розме

жування прав_ових явищ 

дійсності від неправових. Утім 

підлягають тлумаченню всі за

кони незалежно від того , чи 

справедливі вони , чи відповіда

ють рівню правової культури , 

користуються повагою населен

ня. Наведені інтерпретаційні 

канони Е. Бетті допомагають 

виявити, так би мовити , непра

вові закони, але чіткого крите

рію відмінності від правових 

вони не мають. Отже, позитивні 

надбання герменевтичного 

п ідходу до розуміння права -
діалогічність процесу розуміння 

[ 'І 3], необхідність ураховувати 
життєві умови при трактуванні , 

взаємозв'язок між стадіями тлу

мачного процесу -не отримали 

свого логічного завершення . 

Сподіваємося , що в майбут

ньому герменевтичний підхід до 

розуміння права буде розвива

тися в руслі створення власної 

методології праворозуміння чи 

об'єднання на цій підстав і з 

іншою методологією, що стане 

для нього надійним технічним 

підГрунтям . 
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СВОБОДАВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ- ВНАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

На протяжении ть1сячелетий 

свобода вероисповедания и сво

бода совести отождествлялись с 

правом человека на жизнь. Исто

рия знает многочисленнь1е при

мер~ возникновения кровопро

питнейших и длительнь1х войн 

между государствами на религи

озной почве . Дискриминация и 

преследование инакомь1слящих 

2008/97 

внутри государств , вплоть до их 

физического уничтожения, до сих 

пор является важной проблемой. 

Позтому не удивительно , что 

многие древнейшие памятники 

национального законотворчества 

и международного права с целью 

прекращения или недопущения 

войн провозглашали право лю

дей на добровольньІй вь1бор соб-
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ственнои ворь1 (З, с 39]. 
Следует отметить, что для 

России и Украин~ свободн~й 

вь1бор религии никогда не бь1л 

причиной острь1х внутригосудар

ственньtх проблем и противоре

чий, хотя зтот вопрос всегда бь1л 

актуальнь1м [4, с. 64,65]. Начиная 
со времен введения христиан

ства на Руси (Хв. н.з.}, право сво

бодного вероисповедания под

вергалось определенньtм ограни

чениям, но в несоизмеримо мень

ших масштабах, чем в католичес
ких странах Западной ЕвропьІ . 

Известнь1 случаи, когда при при

соединении к Москавскому госу

дарству новьІх земель, населен

ньІх представителями разнооб

разньІх, главнь1м образом нехри

стианских вероисповеданий, до

минирующей становилась поли

тика веротерпимости. 

В Российской империи 2-й 

ПОЛОВИНЬІ ХІХ - начала ХХ В. В 

наиболее привилегированном 

положении находилось право

сnавное вероисповедание. Оно 

официально признавалось гос

подствующей и даже государ

ственной религией . Статья 62 
Основньtх государственнь1х зако

нов гласила: «Первенствующая и 

господствующая в Российской 

империи вера есть христианская 

православная, католическая во

сточного исповедания» [7, ст. 62, 
63]. В соответствии со ст. 63 зтих 
Законов вь1ражением первенства 

православного вероисповедания 
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СЛуЖИЛ ІІрИНЦИП, СОІЛВСНО КОТО

рому император, восседавший на 

всероссийском престоле, не мог 
исповедовать никакай иной верьІ , 

кроме православной. Статья 64 
зтого же документа признавала 

им ператора верховнь1м защитни

ком православной верь1 , храни
телем ее догматов, блюстителем 

правоверия и «всякого в право

славной церкви благочиния» [7, 
ст. 64]. 

Согласно СТ. 43 0СНОВНЬІХ 
законов духовная жизнь на тер

ритории Российской империи 

строго регламентировалась госу

дарством. Управление церковью 

в государстве и , соответственно, 

вопросьІсвободьІвероисповеда

ния бь1ли сосредоточеньt в руках 

Святейшего Правительствующе
го Синода, представлявшего вьІс
шую коллегию. Ведамство право

славного исповедания, т.е . управ

ление духовенством, находилось 

под руководством Обер-прокуро

ра Синода, которьtй занимал по

ложение, равное министру: в со

вещаниях 4-х министров по над

зору за печатью Обер-прокурор 

имел права министра [10, с. 178]. 
Иностраннь1е исповедания в 

Российской империи управля

лись Департаментом духовнь1х 

дел иностранньІх исповеданий , 

подчиненнь1м Министру внутрен

них дел . Римско-католическое, 

евангелическо-лютеранское , 

евангелическо-реформаторское, 

армяно-григорианское, армяно-
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католическое , караимское , ев

рейское, магометанское, лимаи

стское и будцийское исnоведания 

бь1ли организованьІ в «Вероиспо

ведньІе общества» . Для так на

зьІваемьІх ЯЗЬІЧНИКОВ дуХОВНОЙ 

организации не существовало. В 

Российской империи бь1ли офи
циально запрещеньІ сектьІ , кото

рьІе считались· особо вреднь1ми 

и отличались наибольшими изу

верствами (СКОПЦЬІ, ХЛЬІСТЬІ И 

т. п.) [10, с. 179]. 
Ряд законодательнь1х поста

новлений бь1л призван обеспе

чить господство православной 

верь1 и содействовать ее распро

странению в пределах русского 

государства. На территории им

перии только православная цер

ковь имела право проводить про

поведи с целью склонения под

данньІх принять ее учение о вере 

[1 З , ст. 70] . 
Переход из праеославия в 

другое вероисповедание, как и 

всякие действия , направленньІе 

на то , чтобь1 заставить право

славного отказаться от своей 

верь1 , строго запрещались зако

нами Российской империи под 

угрозой уголовного наказания 

[12, ст. 187]. 
Наличие определенной сово

купности прав других религий 

можно обьяснить лишь веротер

пимостью, которая бьІЛа всегда 

свойственна российской право

вой и политической культуре, на

чиная со времен образования 
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Русского централизованного го

сударства. В начале ХХ в. ст. 45 
Основнь1х законов Российской 

империи официально закрепля

ет требование веротерпимости, 

обращенное ко всем подцаннь1м: 

«Свобода верь1 присвояется не 

токмо христианам иностранньІх 

исповеданий, но евреям, магоме

танам и язь1чникам , да все наро

дьІ , в России пребь1вающие, сла
вят Бога Всемогущего разнь1ми 

язь1ками по закону и исповеда

нию праотцов своих, благослов

ляя царствевание Российских 

Монархов и моля Царя вселен

ной об умножении благоденствия 

и укреплении силь1 Империи» [7]. 
А в соответствии со ст. 44 зтого 
документа иноверцам разреша

лось отправление богослужения 

по обрядам своей верь1 [7] . 
Исключение из зтого общего 

правила составляпи раскольни

ки -часть верующих, не призна

вавших церковной реформь1 Ни

кана 1653-1656 гг., и отделивших
ся от православной церкви . Во 
второй половине XVII - в нача

ле XVIII вв. раскол бь1л идейнь1м 
знаменем антифеодального и 

оппозиционного движений , кото

рьІй до 1906 г. преследовался 

цареким режимом. Раскольникам 

запрещалось публичное «оказа

тельство» их верь1 [1 , с. 272]. Они 
не пользовались правом публич

ного отправления богослужения, 

им запрещалось строить церкви 

(а уже построеннь1е перестраи-
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вать) , а таюке издавать книги , по 

которьtм севершалось богослу

жение. Они не допускались к за

нятию общественньІх должнос

тей [2, с. З79] . Им запрещалось 

селиться и проживать в некото

рьІх местностях. 

Значительная часть указан

ньtх ограничений бьtла отменена 
Законом о льготах раскольникав 

от З мая 188З г. Им бьtли предос

тавленьІ права открьtвать мо

лельни и другие молитвеннь1е 

дома, замещать различнь1е об

щественньІе должности, от кото

рьІх они бь1ли отстраненьІ ранее 

[6, с. 219-221]. По :пому Закону, 

раскольникам бьІло разрешено 

«творить общественную молитву, 

исполнять духовнь1е требьІ и со

вершать Богослужение по их об

рядам , как в частнь1х домах, так 

равно в особо предназначеннь1х 

для сего зданиях, с тем лишь не

пременньІм условием, чтобь1 при 

зтом не бь1ли нарушаемьІ общие 

правила благочиния и обще

ственного порядка» [5, с. 495]. 
В целом же позиция русского 

законодателя по отношению к 

различнь1м вероисповеданиям 

бь1ла неодинаковой. В отличие от 

некоторьІх христианских, но него

сударственньІх религий (к кото

рьІм относились и раскольники) , 

российское законодательство 

содержало гораздо более жест

кие ограничения по отношению к 

нехристианским вероисповеда

ниям [1 , с. 272]. Существовала 
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целая система наказаний в отно

шении лиц, совершивших, к при

меру, обращение кого-либо из 

христианской верь1 какого бь1 то 

ни бьІло исповедания в нехрис

тианскую или отступничество от 

христианской верь1 , что закрепля

лось в статьях 184 и 185 Уложе

ния о наказаниях уголовнь1х и 

исправительнь1х. В то же время 

переход лица из нехристианской 

в христианскую веру (независи

мо от исповедания) разрешался 

[1З, ст. 84, 87]. Для перехода ино
верца в другое исповедание не

обходимо бьІло получить разре

шение министра внутренних дел . 

Статья 196 упомянутого Уложе
ния и ст. 57 Устава о предупреж
дении и пресечении преступле

ний запрещали основЬІвать но

вьІе секть1 [1 З, ст. 57]. Косвен но 
зто распространялось на все не

признанньІе вероучения. Одной 

из причин зтого бьІло то , что ве

дение актов гражданского состо

яния находилось тогда в исклю

чительной компетенции духовен

ства [10, с. 177]. 
В начале ХХ в. российское 

законодательство, регулирую

щее вопрось1 религии, подверг

лось значительнь1м изменениям. 

В 190З-1905 гг. Николаем 11 бь1л 
издан ряд указов и манифестов, 

закрепляющих принцип свободь1 

совести как основу политики го

сударства в сфере религии. Воп

рос о свободе совести и вероис

поведания занял одно из ключе-
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вь1х мес1 в 11ро1 р,Іммах полити

ческих партий . Они открь1то заяв
ляли не nросто о расширении 

границ вероисповедания, а о не

обходимости секуляризации госу

дарственного и общественного 

устройства, мировоззренческом 

плюрализме, отделении церкви 

от государства и школь1. При зтом 

имело место принципиальное 

несевпадение правительствен

ной и оппозиционной точек зре

ния, предопределившее остроту 

цискуссий вокруг правитель

ственньІх законопроектов по ве

роисповедному вопросу в Госу

дарственной думе [8, с. 40]. 
Закон от 17 апреля 1905 г. 

отменил большинство ограниче

ний свободьІ отправления бого
служения, в особенности касав

шихся раскольников. Упраздня

лось само nонятие <<Раскольни

ки», а все адепть1 различнь1х ре

nигиозньІх толкоа и согласий , 

исповедовавшие основнь1е дог

матьІ православной церкви , от

ньІне назь1вались «старообряд

цьІ». Остальнь1е верующие, не 

признававшив указаннь1х догма

тов, отнь1не считались сектанта

ми, которь1е, в свою очередь, раз

делялись на 2 категории - раз

решенньІх законом и запрещае

мьІх. Причем старообрядцьІ и 

разрешеннь1е законом сектанть1 

получили право создавать (при 

соблюдении установленнь1х в за

коне условий) общинь1 с nрава
ми юридических лиц, которь1е 
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могли осуществлять не только 

религиозную , но также просвети

тельскую и благотворительную 

деятельность. Помимо того, ста

рообрядческие и сектантекив об
щинЬІ получили nраво избирать 
цуховнь1х лиц, настоятелей и дру

гих наставников, сооружать с раз

решения губернского начальства 

храмьІ, молитвеннь1е дома, уч

реждать благотворительньІе за

ведения и школь1, приобретать и 

отчуждать имущество [11 , ст. 526]. 
Зтим же Законом бь1ли отме

неньІ значительнь1е ограничения , 

связанньІе с вь1бором вероиспо

ведания. Несмотря на то, что пра
ваславное вероисповедание про

должало оставаться господству

ющим и находилось под покрови

тельством государственной вла

сти , переход из него в другое хри

стианское вероисповедание или 

вераучение уже не преследовал

ся со сторонь1 государства. Пере

ход из православия в другие не

христианские исповедания по 

зтому Закону по-прежнему запре

щалея [11 , ст. 526]. 
За немногими исключениями, 

сохранялись прежние постанов

ления относительно лиц, испове

дующих иудейскую веру, и после

дователей так назьІваемьІх «изу

верньІХ» учений. Евреи, испове

довавшие иудейскую веру, бьІЛи 

ограничень1 в правах на свобод
ное передвижение и свободньІй 

вь1бор места жительства [5, с. 499]. 
Важную роль в законодатель-
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ІІОМ ОЬ Cllt Ч НИИ СІІОбОДІ,t ОО рО 

испоnодония сьtграл Манифест 

17 октября 1905 г , которьtй вьt

вел цельtй комплекс гражданеких 

и политических nрав (в том чис

ле право на свободу вероиспове

дания) на новьtй конституцион

ньІЙ уровень. Пункт 1 Манифес
та гласил: «Даровать населению 

незьtблемьtе основьІ гражданс

кой свободьІ на началах непри

косновенности личности, свобо

дьІ совести, слова, собраний и 
союзов» [9, N2 26803]. Следует 
заметить, что в наведенном пе

речне прав и свобод nодданнь1х 

свобода совести вьtступает на 

второе место по значимости пос

ле неприкосновенности личное-

ти. 

ЗначительньІм образом воп

рось! свободьІ вероисповедания 

затронуnа Государственная Дума 

третьего созь1ва (1907-1912 гг.) . В 

процессе ее деятельности бьtли 

рассмотреньІ и nринять1 З важ

нейших законопроекта : (а) о ста

рообрядческих общинах, (б) об 
отмене ограничений, связаннь1х 

с лишением или добровольньІм 

снятием духовного сана, и {в) о 

переходе из одного исповедания 

в другое. Окончательная редак

ция Думь1 зтих законопроектов 

учитьtвала последние либераль

ньtе стандартьІ в области прав 

человека и значительно отлича

пась от редакции , nредложенной 

правительством. Тем не менее 

Государственному совету показа-
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nись излишними не только по

добная емеnость ДумьІ, но даже 

некоторьtе положения nервона

чальной , правительственной , ре

дакции. Указаннь1е законопроек

тьІ прошли реставрирующую пе

реработку [8, с. 42]. 
Однако, если в 1907 - 1908 гг. 

nравительство стремилось пока

зать обществу понимание необ

ходимости реформ в сфере сво
бодьІ вероисповедания и свою 

заинтересованность в них, то по 

мере того, как теряло силу реБо

люционное движение , прави

тельство стало пренебрегать 

мнением Думь1 и отказьtваться от 

своих прогрессивньІх инициатив 

в зтом вопросе. Четвертая Госу

дарственная дума работала в 

совершенно иньtх политических 

условиях. Относительно спокой

ньtй период сменился атмосфе

рой грядущей второй революции. 

Накануне первой мировой войньІ 

в законодательном закреплении 

свободь1 вероисповедания Рос

сийская империя оставалась на 

уровне конца ХІХ в . Вне законо

дательного процесса находились 

важнейшие законопроектьt , при

нятьtе Третьей Думой. В вопро

се , касающемся законодательно

го закрепления свободьt совести, 

бьtли утраченьІ практически все 

результатьt предьІДущих лет ра

ботьt Государственной думьt над 

российским законодательством. 

Фракция народной свободьІ (ка
детьt) предложила Думе соб-
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с т oetittьte зоконодотельньtе сооб

рожения о свободе совести 6-
nеrней давности ( «~аконопроект 
32-х»} Они включали в себя та

кие требования, как (а} равенство 

граждан вне зависимости от их 

вероисповедной nринадлежнос

ти , (б} равенство всех исповеда
ний перед законом , (в} неемеша

тельство государства в совесть 

граждан, (г) свободньtй переход 

из одного исповедания в другое , 

(д} особьtй порядок ведения ак

тов гражданского состояния . Пра

вительство, рассмстрев на спе

циальном совещании данньtе 

предложения сочло нужньtм на

править законопроект в вероис

поведную комиссию Думьt . [8, 
с . 42,43]. 

Третий параграф законопро

екта затрагивал проблему невме

шательства государства во внут

реннюю область религиозного 

мировоззрения человека. По 

оценкам правительственньtх зк

спертов , постановка проблемьt 

подобньtм образом означала пря

мой путь к признанию права под

цанньtх вьtбирать ту или иную 

религию на основе совести и соб
ственного усмотрения либо пра

ва не принадлежать вообще ни к 

какой религии (т. е. вневероиспо

ведного состояния) и возмож

ность на рушать любьrе религиоз

ньrе обязательства. Согласно та

кой охранительной аргумента

ции, считали они, предсставле

ние каждому возможности ме-
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нять веру столько раз , сколько 

пожелается, неизбежно «Приве

цет к религиозному разврату» [8, 
с. 44-46]. 

Таким образом, в Российской 

империи во 2-й полови не ХІХ- в 

начале ХХ в. впервьrе в истории 

стран~ начинается изменение 

отношения государства и обще

ства к вопросам свободьr вероис

поведания и свободьr совести , 

что находит свое непосредствен

ное вьtражение и в законодатель

стве . В зто время вопросьr веро

исповедания находились под 

полньrм и строгим контролем со 

стороньr государства, а право

славная церковь составляла 

неотьемлемую часть государ

ственного аппарата. Исповедова

ние иньtх религий - как христи

анских , так и нехристианских -
строго контролировалось с обе

их сторон. 

Вместе с тем в начале ХХ 
в . вопросьt свободного вероис

поведания и отделения церкви 

от государства и школьr попада

ют в центр внимания деятель

ности правительства, а затеми 

Государственной думьr . Прини

маются некоторьrе законьr , от

меняющие значительньrе огра

ничения в исповедании « инос

лавньrх» (неправославньrх} хри

стианских религий. Дума впер

вьrе поднимает проблемьr не

вмешательства государства во 

внутреннюю область религиоз

ного мировоззрения человека . 

25 



ОдІ tако принять1е мерь1 не обес

п еч или полной свободь1 вероис
поведания и не устранили гос

подство одной церкви . В то же 

время они стали исходнь1м пун

ктом для дальнейших карди
нальньІх преобразований в зтой 

сфере. 
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УДК 340.15 (477) Н.С. Стеценко, здобувачка 

при кафедрі історії держави і права 

України і зарубіжних країн 
Національна юридична академія України 

імені Яроспава Мудрого. м. Харків 

ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДОВОГО ПРИСТАВА 
ЗА СУДОВОЮ РЕФОРМОЮ 1864 Р . 

Закон України «Про держав

ну виконавчу службу» від 28 
квітня 1998 р . ознаменував поча

ток нового етапу вітчизняного ви

конавчого провадження: було за

початковано інститут державних 

виконавців і створено нову дер

жавну службу з наданням їй 

організаційної, процесуальної й 

фінансової самостійності. З огля

цу на те , що сучасна модель 

служби виконання судових 

рішень удосконалюється, відпо

відного значення набуває поглиб

лене дослідження історичного 

досвіду функціонування цього 

інституту в цілому й окремих його 

елементів . За судовою рефор

мою 1864 р . важливе місце по

сідають питання , пов ' язані з 

ціяльністю судових nриставів того 

періоду. 

Проблемами становлення й 

розвитку служби виконання судо

вих рішень, висвітленням прак

тичної роботи судових приставів 

займалися дореволюційні фахівці 

з цивільного nроцесу, як-то : 

Є В . Васьковський, В.Л . 1саченко. 
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К.І. Малишев , Є . О . Нефедьєв , 

М.В. Шимановський [Див.: 1; 6; 8; 
10; 19]. Серед сучасних учених, 
які приділяють увагу судовій ре

формі 1864 р. й розвитку сучас

ного інституту виконання судових 

рішень, слід назвати Ю.М . Вла

сова, В. В. Захарова . Ю. Г. Кокарє
ва , 0 .8 . Кононова, В . В. Комаро
ва , Д.П . Фіолевськоrо, С .Я . Фур

су, С .В . Щербака [Див.: 5; 7; 11 ; 
17; 18] та ін . 

Раз9м із тим. незважаючи на 

знаЧНІ'ІVІ. v~СЯГ напрацювань із 

зазначеної тематики. що розпоча

пи ся ще в 2-й половині ХІХ ст. з 
дослідження питань організацій
но-правового статусу судових 

пристав ів, що були оnубліковані 
в періодичних наукових виданнях 

(Див.: 11-13]. на сьогодні зали

шається ще до кінця не з'ясова

ним місце судового пристава у 

виконанні судових рішень за су

довою реформою 1864 р., а та

кож деякі важливі особливості 
його правового статусу. Усе це 

зумовлює необхідність подаль

ших розробок у даному напрям-
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ку й визначає актуальність обра

ної теми. Джерельну базу статті 

становлять праці вказаних дослі

дників ХІХ - ХХ століть і сучас

них науковців, а також архівні 

цокументи й матеріали. 

Метою даної статті є подаль

ше з'ясування nрироди інституту 

судових приставів за судовою 

реформою 1864 р. й окреслення 
їх місця в системі виконання су

дових рішень, що стане в нагоді 

при врахуванні історичного дос

віду в умовах сучасного рефор

мування державної виконавчої 

служби. 

У середині ХІХ ст. керівницт

во Російської імnерії на чолі з 

імператором Снеk.;андром 11 роз
робило програму реформування 

суспільства. Одним з головних 

напрямків їІ реалізації стала су

дова реформа 1864 р. Правові 

засади судочинства та судоуст

рою визначалися в таких норма

тивно-правових актах, як <<Учреж

дение судебньtх установлений» 

(далі- УСУ) [16}, «Устав граждан
ского судоnроизводства» (далі -
УГС) [14), «Устав уголовного су
допроизводства » [15J від 20 лис
топада 1864 р .. в підtрунтя яких, 
на думку більшості дослідників, 

«лягла організація судів Фран

цузько! республіки» [8, с. 74J. 
Побудова впсрядкованеі си

стеми судів , здатних працювати 

злагоджено й ефективно, стала 

значним кроком вперед на шля

ху модернізацїІ тогочасного сус-
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пільства Російської імперії. Однак 

Іх діяльність залишалася б суто 

цекларативною без створення 
дійового механізму виконання 

судових рішень. Важливість цьо

го розуміли засновники цієї ре

форми. які передбачили у вищез

гаданих статутах також організа

ційно-правові засади виконавчо

го провадження. Можна стверд

жувати, що при цьому розробни

ки названих судових статутів не 

лише копіювали іноземні моделі, 

а й значною мірою брали до ува

ги вітчизняний історичний досвід 

виконання судових рішень [17. 
с. 1 О, 11, 15 ]. 

Корпус судових приставів по

чав формуватися із прийняттям 

20 листопада 1 ?'А р . УСУ, розд . 

9-й якого міс"' ,8 положення «0 
лицах. состоящих при судебньtх 

местах». Статті 297 - 352 цього 
положення визначали правовий 

статус судового пристава. Судові 

пристави були посадовцями при 

касаційних департаментах Прав

лячого Сенату, при мирових та 

окружних судах і судових палатах. 

"іх чисельність визначалась інди
відуально для кожного суду відпо

відно до його штатного розпису, 

затвердженого Міністром юстиції 

Російської імперЇІ. 

Посада судового пристава 

прирівнювалась до посади чи

новника 1 О-го розряду за 14-роз
рядною системою шкали Табеля 

про ранги Російськоі імnерії [18]. 
Цікаво те, що кандидатів на цю 
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посаду відбирали з числа канце

лярських службовців. За своїм 

соціальним походженням вони 
були різночинці- діти чиновників, 

духовенства, міщан, унтер-офі

церів та купців. 

Про значущість посади судо

вого nристава свідчать суворі ква

ліфікаційні вимоги, які пред'явля

лися до кандидатів на їІ заміщен

ня. Так. судовими приставами не 

могли бути особи: (а) молодше 21 
року, (б) іноземні громадяни, 

(в) неспроможні боржники, (r) які 
перебувають на державній 

службі, (д) які згідно із судовими 
вироками підлягали обмеженню 

«Прав СОСТОЯНИЯ», (е) СВЯЩен

НОСЛУЖИТеЛі, позбавлені духов

ного сану за вироком духовного 

суду, а також (є) особи, які знахо

дилися під слідством за злочини 

й правопорушення, що тягли за 

собою позбавлення чи обмежен

ня «Прав СОСТОЯНИЯ», (ж) ЯКі були 

засуджені за злочини й проступ

ки, не виправдані вироками 

суду, (з) звільнені від служби в 

суді чи судовому відомстві за по

роки або ж із середовища дво

рянських зібрань, (и) кому за 

рішенням суду заборонено «хож

дение по чужим делам» (ст. 299 
УСУ) . 

Затвердження кандидата на 

цю посаду відбувалося тільки 

після nроходження ним випро

бування протягом одного року 

(ст. 300 УСУ). Кожній затверд
женій кандидатурі належало вне-

2008/97 

сти законодавчо встановлену гро

шову заставу, розмір якої визна

чав сам міністр юстиції для відnо
відного судового округу (статті 

301 і 302 УСУ). Ця сума служила 
гарантом відшкодування збитків, 

нанесених у разі неnравомірних 

дій чиновника, яке nровадилося 

із наданої ним застави на nідставі 

судового рішення незалежно від 

дисциплінарної чи кримінальної 

відповідальності судового при

става, а у випадкуїІ недостатності 

- з усього іншого майна винного 

(ст. 331 УСУ). Крім того, ст. 344 
цього правового акта передбача

ла можпивість створення товари

ства сур,. .... их приставів з круго
вою Р ,аємною порукою при 

відшкодуванні збитків, заподіяних 

ким-небудь з них при виконанні 

службових обовуязків . 

Пристави мали складати при

сягу в затвердженій формі. До неї 

вони nриводилися на загальних 

зборах департаментів або судо

вого органу духовними особами 

Іх віросповідання (ст. 303 УСУ). 
Форма присяги, що була затвер

цжена додатком 11 до розглядува
ного нормативного документа. 

містила наступні положення : 

« Обещаюсь u клянусь Все
могущим Богом, пред свять1м 

Его Евангелием u животворя
щим крестом Господним, хра

нить верность Его Император

скому Величеству Государю Им

ператору, Самодержцу Всерос

сийскому, честно u добросовес-
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принимвемой мною нв себя дол
жности и все относящиеся до 
сих обязанностей законьr и пра

вила, распоряжения и поручения, 

не превьrшать предоставлен
ной мне власти и не причинять 

с умьrслом никому ущерба или 

убьrтков, а напротив, вверяе

мьrе мне интересьr ограждать 

как свои собственньtе, памятуя, 

что я во всем зтом должен буду 

дать ответ пред закономи пред 
Богом на страшном суде его. В 

удостоверение сего целую сло

ва и крест Спасителя моего. 

Аминь» [14, с. 541]. 
Така урочиста форма прися

ги передбачала подвійну відпові
дальність перед Богом та імпера

тором. Вона може служити додат

ковим підтвердженням того вели

кого значення, яке законодавець 

надавав моральним якостям су

дового пристава. Можна сказати, 

що в такий спосіб запроваджува

лася запорука успішного функці

онування новоствореного інсти

туту судових приставів: мораль

на- прийняття присяги й матері

альна - внесення застави . 

Після прийняття присяги су

довому приставу видавалися 

свідоцтво про вступ на посаду в 

певному місці , особливий знак 

для носіння при виконанні судо

вих обов'язків та особлива печат
ка (ст. 304 УСУ) . Відомості про 

призначення приставів публікува

лися в періодичних виданнях. Усі 

зо 

судові пристави мали ВІдповідне 
місце проживання . СамовІльна 

зміна останнього суворо карала

ся, найчастіше відстороненням 

судового пристава від посади 

(статі 305-307 УСУ). 

Слід зазначити , що вимоги до 

судового пристава регулювалися 

ще й наказами судових місць: 

(а) загальними -для всіх судо

вих місць і (б) особливими - для 

кожного судового місця окремо 

(статті 166-168 УСУ). 
Незважаючи на те , що інсти

тут судових приставів на той час 
був щойно заснований, законо

давці вже детально розробили не 
тільки вимоги до них , а й повно

важення й відповідальність судо

вих приставів . Контроль за вико

нанням службових обов'язків по

кладався на керівника судового 

місця, а в касаційному департа

менті Сенату- на Обер-прокуро

ра. Ці особи мали право зробити 

судовому приставу зауваження, 

винести догану або арештувати 

його на строк до 7 -ми діб (ст. 329 
УСУ). 

Відповідно до ст. 326 УСУ су
довий пристав ніс відпов і

дальність за відмову виконувати 

свої обов'язки, зокрема: а) за не

своєчасну доставку доручених 

паперів чи повісток суду ; б) за 

вручення судових паперів не 

згідно встановленого законодав

ством порядку чи не тим особам; 

в) за перебільшення влади та інші 
протиправні дії. Залежно від тяж-
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кості npoc r уnку він зазнавав дис

' \ИПЛІнарного стягнення або кри
мІнальної відповідальності . 

Утримання грошової винаго

роди, накладення грошових стяг

нень чи віддання до суду можли

ве тільки за розглядом вини су

о,ового пристава в порядку дис

циплінарного nровадження й 

nише тим судовим місцем , до 

якого його прикріплено згідно з 

nравилами, закріпленими у стат

r·ях 262-292 УСУ. Аналіз компе
, енції й фактичної діяльності при
ставів свідчить, що вони станови

nи собою органи виконання як 

судових рішень, так і інших актів , 

за якими суд видавав виконавчі 

листи або накази УСУ (статті 321 
І 322). 

Порядок діяльності цих чи
новників по виконанню функціо

нальних обов'язків був чітко ви

писаний і в «Уставе гражданско

го судопроизводства» . Наприк

лад, ст. 969 УГС проголошує , що 

до арешту майна особи судовий 

пристав приступає разом із 

врученням їй повістки про ви

конання судового рішення. 

Крім того судовий пристав 

здійснює : а) опис нерухомого 

майна (статті 1101-1116); б) його 
оцінку (статті 1117-1126); в) про
даж цього майна (статті 1132-
1179 УГС) та ін . 

Більш детально зупинимося 

на ст. 1113 УГС, за якою судовий 

пристав був зобов'язаний зібра

ти дані з «присутственньІх мест» 
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про недоУмки в державних подат

ках, земські й місцеві повинності . 

Вивчивши конкретну справу 

1878 р. «0 взь1скании с Государ
ственньІх крестьян Павла Демь

яновича Штанагея и Никефора 

Петровича Гринченко в пользу 

Харьковского городекого Купе

ческого Банка» в Державному 

архіві Харківської області може

мо констатувати, що збирання 

даних судовим приставом Харкі

вського окружного суду Ольден

боргером Л . І . займало декілька 

місяців і склало декілька томів 

офіційної переписки. Остання 

велася з nовіреним «Харьковско

го городекого Купеческого Бан

ка» дворянином І .Л . Войцеховсь

ким , «Харьковским Губернским 

казначейством», «Старшим нота

риусом Харьковского окружного 

суда», «Харьковской уездной Зе

мельной Управой», «Харьковс

ким уезднь1м Полицейским Уп

равлением» і «Харьковским Гу

бернским Управлением» [19]. 
Аналіз цих архівних матері

алів свідчить , що цей судовий 

пристав , виконуючи покладені на 

нього державою функції, співпра

цював не тільки з приватними 

особами (селянами , інтеліген

цією , купцями, державними служ

бовцями), а й з державними ус

тановами і благочинними органі

заціями . Отже, він , на нашу дум

ку, мав виявляти певну гнучкість , 

комунікативність, добре орієнту

ватися в чинному законодавстві 
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нити всІм категорІям громадян їх 

права й обов'язки при здійснені 

судових рішень. 

Крім того, судовий пристав 

згідно зі статтями 1146-1149 УГС 
був зобов'язаний поміщати оголо

шення про продаж описаного ним 

нерухомого майна в різних періо

дичних виданнях. Наприклад, у 

газеті «Харьковские ведомости» 

від 25 червня 1872 р., N2 93 над
руковано таке оголошення судо

вого пристава Харківського ок

ружного суду Коростовцева [20]. 
Усі свої дії щодо співпраці з ре

дакціями різних видань пристав 

повинен був записувати у спеціаль

ну книгу, яка перевірялася судо

вою установою (ст 325 УСУ). До 

обов'язків судового пристава та

кож входила організація торгів з 

продажу нерухомого майна, що 

регламентувалося ст. 1157 УГС. 

При цьому до початку торгів він 

мав залучити фахівців для оцін

ки даного майна (ст. 1002 УГС). 

Надзвичайно відповідальною 

справою було складання «Торго

вого листа» , в якому відобража
лися необхідні документи з різних 

установ , що давали дозвіл на 

його продаж, фіксувалися прізви

ща учасників торгів із зазначен

ням адреси проживання , ціни 
майна та інші дані (ст. 1151 УГС). 
По закінченні торгів під цим лис

том ставили підпис: (а) особа, яка 

запропонувала найвищу ціну; 

(б) позивач і боржник, якщо вони 
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е>ули присутнІ 11ри цьому, (в) су

цовиИ пристав, якии здІйснював 

продаж, і (г) особа, яка здійсню

вала нагляд за цим процесом 

(ст. 1159 УГС). 

Таким чином, практична 

діяльність судових приставів була 

різнобічною : вони виконували 

функції безпосередньо як з вико

нання судових рішень, так і із за

безпечення організації діяльності 

судових органів. 

Багатоаспектний характер 

повноважень , різноманітні на

прямки роботи дозволяють зро

бити висновок, що у своїй діяль

ності судовий пристав поєднував 

виконавчі, кур'єрські й поліцейські 

обов 'язки . Він брав участь у 

справі на всіх стадіях виконавчо

го провадження , а тому 

діяльність інституту судових при

ставів у пареформений час ста

ла запорукою належного відправ

лення правосуддя й функціону

вання всієї системи судочинства 

в Російській імперії. 

Чіткий правовий статус з де

тально окресленими завданнями, 

функціями, компетенцією разом з 

високим соціальним положен

ням, які отримав судовий пристав 

за судовою реформою 1864 р., 

дають підстави визначити його як 

центральну фігуру виконавчого 

провадження . Викладений у 

даній статті матеріал дає мож

ливість зробити деякі висновки. 

1 . У перебігу судової рефор
ми 1864 р. в Російській імперії 
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Dуло оr1орше стеорено 1 юридич

но оформлено механtзм виконан

ня судових рrшень , головним 

скnадником якого виступив інсти

rут судових приставів . 

2. «Учреждение судебньtх 
установлений» та «Устав граж

данского судопроизводства» 

доволі детально й чітко закріпи

nи правовий статус судового 

пристава 

З. Судові пристави мали значні 

повноваження й виконували важ

ливі завдання на різних стадіях 
судочинства, забезпечуючи належ

не функціонування всієї судової 

системи в державі. Однак голов

ним напрямком діяльності цього 

інституту було примусове виконан

ня судових рішень. 
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УДК 342:316.285 Ю.Г. Барабаш, канд. юрид наук, "оцвнт 
Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ВРЕГУЛЮВАННЯ 
ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ КОНФЛІКТІВ: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

У державно-правовій конфлі

ктології одним з актуальних є пи

тання про форми (засоби) попе

редження і врегулювання дер

жавно-правових конфліктів . Вив

чення конфронтаційних явищ по

винно вестись не заради дослід

ження їх політико-правової при

роди , а щоб насамперед мінімізу

вати їх деструктивний потенціал 

і своєчасно виявити й ефективно 

використати їх « позитивні » 

функції. 

Ця проблема була об'єктом 

прискіпливої уваги таких дослід

ників , як В .Я . Тацій , Ю.М. Тоди

ка , М . І . Панов, Л . М . Герасіна, 

О . В . Глухова , Т.М . Пряхіна , 

А .А. Єзеров та ін. Метою даної 
статті є аналіз наявного в нау

ковій літературі термінологічного 
диспуту стосовно стадії завер

шення конфліктного протистоян

ня, встановлення основних форм 

попередження і врегулювання 

державно-правових конфліктів і 

дослідження державно-правово

го експерименту, як форми запо

бігання протистоянням подібного 

роду. 
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Передовсім слід в ідм ітити 
існуючий у конфліктології диспут 

щодо категорій, які використову

ються при характеристиці припи

нення конфліктної взаємодії. 
Найбільш вдалою спробою його 

аналізу треба визнати досліджен

ня О. В . Глухової, яка пропонує 

провести водорозділ між З-ма 

ключовими категоріями стосовно 

цієї стадії розгортання конфлікту 

з наступними параметрами . По

няття «регулювання конфлікту» 

дослідницею пропонується розг

лядати як певний спосіб впливу 

на конфліктуючі сторони з метою 

усунення певних властивостей 

конфлікту, але на підставі відно

син , які склалися в межах існую

чої політики (включаючи норми, 

традиції тощо) [2, с . 203] . На 

відміну від цього, його вирішен

ня - «Це не просто послаблення 

його насильницького й руйнівно

го потенціалу або усунення онто

логічного змісту самого конфлік

ту, його предмета, його під~рун

тя» . Він є вирішеним , якщо всі 

учасники безперечно визнають 

досягнуті домовленості , а про-
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rтеми, що породили Існуюче про

І иборство, не стають предметом 

конфлікту [2, с . 203 , 204] . 
ІІайбІльш широким поняттям 

щодо форм припинення політич

І 10ї конфліктної протидії конфлік

rолог визнає завершення конф

лікту, що досягається різними 

способами: а) угамуванням одно

го із суб'єктів конфлікту, повним 

витісненням його за рамки політич

ного поля (і навіть за межі фізич

ного існування , як це неоднора

зово здійснювалося стосовно 

nолітичної опозиції в різні епохи); 
б) досягненням компромісу між 

суб'єктами конфлікту, тобто шля

хом їх взаємних поступків з ме

тою взаємозбереження, взаємо

виживання; в) перетворенням тієї 

політичної системи, в межах якої 

виник конфлікт, трансформацією 

політичної системи для усунення 

конфліктагенних чинників старої 

системи (2, с.204] . 

Наша увага до форм припи

нення конфліктного протистоян

ня в державно-правовому сере

довищі пов'язана з проблемою 

можливостей конституційного 

права. Справа в тому, що прин

ци повим моментом у цьому є 

встановлення меж використання 

конституційно-правових засобів 

для подолання державно-право

вих конфліктів . Важливою тут є 

точн ість у використанні терміно

логії, хоча под;бний термінологі

чний дискурс має для науки кон

ституційного права переважно 
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теоретичний, анІж прикладний 

характер. 

Повертаючись до питання 

про політико-правову природу 

конфліктних протистоянь в дер

жавно-правовій сфері , звернімо 

уr:.а.гу на різні їх класифікації. У 

науковій літературі йому присвя

чено чимало досліджень. Одне з 

найбільш фунтовних, що безпо

середньо стосується аналізова

ного нами типу конституційних 

конфліктів, міститься в роботі 

АА. Єзерова, який пропонує ви

різняти такі їх типи: (1) за функція
ми- соціально позитивні й соціаль

но негативні ; (2) за межами й мас
штабом - конфлі кти макро

рівневі, мезорівневі та мікрорів

неві ; (З) за формами- прості кон

ституційні , конституційні делікти , 

конституційні спори , консти

туційні кризи; (4) за об'єктами -
комплексні й суто конституційно

правові ; (5) за предметом- поділ 

здійснюється за нормами консти

туційного права; (6) за суб'єкта

ми - конфлікти між суб'єктами 
владними, між невладними, між 

владними та невладними [3, 
с. 86] . Відмічаючи оригінальність 

підходу, висловимо сумнів сто

совно можливості практично сто

відсоткового поширення наробок 

конфліктолоnчних наук на консти

туційно-правову площину (такий 

висновок ми робимо з тез и 

дослідника щодо методологічної 

основи цієї класифікації [3, с.85]) 

перш за все з практичного погля-
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ду Важко погодитись 1 з тим, що, 

наприклад, одні конфлікти несуть 

у собі виключно позитивний по

тенціал , тоді як інші є суто дест

руктивними (перший тип запропо

нованої класифікацїі) . 

ЦіЙСНО , З ОПИСОВОЇ ТОЧКИ зору 

така диференціація дозволяє 

краще згрупувати конституційно

правові конфліктні ситуації. Але 
необхідно, вважаємо, в першу 

чергу звернути увагу на таку 

притаманну більшості конфлік

тологічних досліджень класифі

кацію конфронтаційних протисто
янь, як конфлікти , так би мовити, 

з нульовою і з ненульовою сумою. 

Перший різновид має місце, коли 

«існує ситуація , в якій інтереси 

сторін повністю протилежні, і пе

ремога однієї означає поразку 

іншої, а в підсумку сума дорівнює 

нулю» [5, с.З81] . Якщо ж уважні

ше nридивитись до конфліктних 

ситуацій , які виникають у держав

но-владному середовищі, вия

виться , що в багатьох випадках 

протистояння в цій царині мають 

саме такий характер. Особливо 

це властиво для вітчизняної мо

делі владного механізму. В умо

вах, коли ще не склалася цивілі

зована партійна система, більшість 

політиків з різних партійних таборів 

розглядають протилежну сторо

ну саме як антагоністичний клас. 

Такий висновок випливає з аналі

зу поведінки й висловnювань про

відних партійних лідерів. 
Хоча , можна і спростувати цю 

Зб 

тезу, нагадавши врегулювання 

конфліктів , за наслідками яких 

сторони дійшли певного компро

місу щодо своїх подальших дій . 

Як приклад у наукових джерелах 

наводиться Універсал національ

ної єдності від З серпня 2006 р. 
[З , с . 167 , 168] . (При цьому 
відмітимо, що він не став комп

ромісом для всіх протиборчих 
сторін , оскільки представники 

фракцїі Комуністичної партії Ук
раїни підписали його із застере
женнями , а лідер Блоку Юлії Ти

мошенко взагалі відмовилася 

ставити підпис під цим докумен

том) . Також був досягнутий ком

проміс на вищому владному рівні 

п ідписанням 8 червня 1995 р . Го

ловою Верховної Ради 0 .0 . Мо
розом і Президентом України 

Л .Д . Кучмою Конституційного 

договору про основн і засади 

організації та функціонування 

державної влади і місцевого са

моврядування в Україн і на пері

од до прийняття нової Конституції 

України [1 О, с. 6 ] . Знову ж таки 
існує сумнів стосовно доречності 

другого nрикладу, тому що, незва

жаючи на значний позитивний 

потенціал даного рішення , 
ступінь його легітимності вкрай 

низький, а тому навряд чи може 

використовуватись у публічно

правових досл ідженнях за 

взірець урегулювання конфліктів 

за допомогою конституційно-пра

вових засобів. 

Коли йдеться про домінуван-
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НЯ В ПОЛІ1ИКУМІ (ОСОбЛИВО ВІТЧИЗ
НЯНОМу) КОНфЛіКТІВ З НУЛЬОВОЮ 
сумою, перш за все звертається 

увага на можливості, точніше, на 

завдання конституційного права 

у врегулюванні конфронтаційно

го протистояння у владному се

редовищі. Повертаючись до по

передніх роздумів з приводу меж 

конституційно-правового регулю

вання політичних відносин , зау

важимо, що ця галузь публічного 

права має досить обмежені мож

ливості у припиненні конфліктно

го протиборства, оскільки право, 

як регулятор, має створювати 

певні умови, щоб владні суб'єкти , 

діючі в конституційних межах, 

мали , так би мовити, поле для 

маневрування при укладенні до

мовленостей, у тому числі й для 

припинення конфлікту. Адже ва

ріативність і самої поведінки 

суб'єктів політикуму, і розвитку 
політичних подій настільки вели

ка, особливо за сучасних умов 
глобалізованого світу, що зняти 

конфронтацію в політичному се

редовищі за допомогою консти

туційно-правових засобів можли

во лише в один спосіб - ліквіду

вати багатопартійність і створити 
єдину централізовану владну 

вертикаль. (Однак, зауважимо, 

конфлікти при цьому самі по собі 

не зникнуть, а просто будуть «за

консервовані»). Звичайно, що це 

радше утопічна модель, попри те, 

що таких висновків можна дійти 

в результаті аналізу існуючої на-
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укової лІтератури з питань дер

жавно-правової конфліктології, 
особливо в частині розв'язання 

вирішення конфліктних проти

борете. 

Може виникнути запитання: а 

що ж у змозі зробити конституцій

не право? Незважаючи на обме

женість конституційних засобів по 

врегулювання конфліктів, їх зна

чення у загальному механізмі ви

рішення конфронтанційних про

тистоянь є вельми вагомим. Пра

вильно побудована система 

форм (засобів) припинення дер

жавно-правових конфліктів доз

воляє ефективно розв 'язати 

найбільш гострі вузли протисто

яння у владному середовищі, а в 

окремих випадках і запобігти їм. 

Серед існуючих засобів вирізняє
мо передусім розпуск парламен
ту (дострокові вибори) , притяг

нення до парламентської відпові

цап ьності уряду, імпічмент вищим 

посадовим особам як найвищий 

прояв конституційної відпові

дал ьності й конституційне рефор

мування всієї системи органів 

влади, що може запобігти виник

нен ню кризових явищ у політикумі 

і виступити формою врегулюван

ня конфліктів. До цієї групи ми 

включили перш за все ті форми, 

що можуть бути закріплені в кон

ституційному законодавстві як 

універсальні інструменти подо

пання конфронтацП між суб'єкта

ми права. Окрім цього, на увагу 

заслуговують і такі форми попе-
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редження 1 uрогулювання 

конфлІктів, як державно-право
вий експеримент і публічно-пра

вовий договір. Однак, приступа

ючи до їх детального аналізу, на

звемо вже запропоновані в нау

кових джерелах засоби зняття 

конфліктного протиборства. 
У першу чергу впадає у вічі 

достатня аморфність пропонова

них систем форм упорядкування 

розглядуваних нами конфліктів . 

Найбільш деталізованим , на 

нашу думку, є перелік способів 

(конституційних процедур) їх уре

гулювання, наведений колекти

вом російських дослідників на 

чолі з В.М. Кудрявцевим, які ос

танніми вважають: (а) система

тичні переговори між представни

ками різних гілок влади, (б) робо

ту узгоджувальних комісій, (в) пар

ламентські процедури, (г) проце

дури конституційного судочин

ства і (д) систему узгодження пра

вових актів [6, с. 146-153] . Взагалі 

ж прагнення відшукати «чіткі про

цесуально-процедурні механізми 

розв'язання конфліктів» [12 , 
с.456] - притаманне багатьом 
конлфіктологічним дослідженням 

у державно-правовій царині. Так, 

А.А. Єзеров, поділяючи засоби 

впливу на конфліктний процес на 

З групи - соціологічні , політо

логічні і юридичні, -відносить до 

остааніх «узгодження норматив

но-правових актів та дій суб'єктів 
конституційних правовідносин , а 

також функціонування інститутів 

38 

правосуддя [3, с 217] На прІОри

теті судових форм вирішення 

державно-правових (конституцій

них) конфлікті в наполягає й 

Т.М . Пряхіна [9, с.24-25] . 

Погоджуючись із постанов

кою питання про можливість упо

рядкування державно-правових 

конфліктів не тільки конституцій

ними процедурами, а й такими 

суто політичними засобами , як 

переговори , посередництво чи 

консультації [3, с.217] , зауважи

мо, що об'єктом конституційно

правових досліджень мають бути 
передусім правові форми врегу

пювання конфліктного протисто

яння з урахуванням такого клю

чового завдання науки конститу

ційного права, як опрацювання 

рекомендацій з найбільш ефек

тивної нормативної регламентації 
публічно-владних відносин . При 
цьому на порядок денний постає 

завдання унормування в консти

туційному праві вищеперелічених 

політичних форм розв'язання 

конфронтацій у владному сере

довищі. Достатньо сказати , що 

політологією на сьогодні виробле
но біля 40 стратегем ведіння пе
реговорів між суб'єктами остан

нього [1 , с.65-186] . Цікаво, якою 

ж має бути конституційна форму

ла переговорних форм урегулю

вання конфліктів , щоб вона доз
волила використати політичним 

акторам увесь цей арсенал стра

тегем? 

Звернімося знову до термі но-
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погічноrо дискурсу щодо розгля

цуваної nроблеми. НайбІльш оп

тимальним, як вбачається, при 

nроведенні конституційно-право

вих досліджень конфліктних про

тистоянь між владними суб'єкта

ми є оперування категорією «вре

гулювання». По-перше, вирішен

ня конфлікту передбачає його 

завершення досягненням згоди 

шляхом переговорів. У цьому ви

падку спостерігається подолання 

тих обставин , умов, які призвели 

до виникнення конфронтації. У 

результаті укладається угода в 

нових відносинах рівноваги між 

конфліктуючими сторонами [11 , 
с . 114] . Іншими словами, «вирі

шення конфлікту передбачає 

стратегію на усунення основи 

спору обмеженням або транс

формацією конфліктної ситуації і 

прийняття рішення , прийнятного 
для всіх учасників конфлікту» [2, 
с. 201] (курсив автора - Ю.Б.) . 

Урегулю вання , продовжує 

О. В . Глухова , є стратегією , спря

мованою на певний компроміс у 

вирішенні спору, який хоча й не 

повністю відповідає цілям кожної 

зі сторін, але дозволяє їм досяг

ти деяких (іноді навіть усіх) пер

шочергових цілей [2, с.201] . 

Отже ключовою відмінністю 

між 2-ма термінами ( «урегулю
вання» й «вирішення») є ступінь 

п озбавлення конфліктного 

підгрунтя конфлікту: він вирі

шується, коли усувається основа 

спору, тоді як його урегулювання 
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означатиме зняття конфронта
ційної напруги ad hoc ( одноразо
во) , яке може не бути остаточним . 

Ми вже неодноразово зверта

ли увагу, що в самій побудові де
мократичного механізму закладе

но потенційну можливість конф

ліктної боротьби (це й поділ вла
ди, і політичний плюралізм , і про

тистояння політичних сил у пар

ламенті - більшості й опозиції 

тощо), отже , вирішення 

конфліктів міжвладними суб 'єкта

ми зможе мати місце лише в разі 

скасування таких конституційних 
положень. Натомість у більшості 

випадків (як це буде продемонст

ровано нами далі) конфрон

тзнційні протиборства скоріше 

врегульовуються за допомогою 

таких форм, як розпуск парламен

ту, імпічмент Президенту тощо. 

Інакше кажучи , протистояння між 

протилежними політичним сторо

нами на певний час знімається, 

однак не має гарантії, що воно не 

виникне у будь-який час, оскіль

ки ліквідувати підгрунтя конфлік

тності апріорі неможливо. 

Ми, звичайно, не заперечує

мо , що в державно-правовій 

сфері може мати місце й вирішен

ня конфлікту, однак такі ситуації 

трапляються набагато рідше ніж 

ситуації, коли конфлікт можливо 

лише врегулювати. Йдеться на
самперед про кризові явища в 

політикумі , які в багатьох випад

ках вирішуються за допомогою 

таких кардинальних засобів, як 
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конституцІйна реформа . Можемо 
стверджувати , що прийняття Кон

ституції України на певний час 

дещо зняло протистояння танде

му «парламент- президент». 

Не менше значення для дер

жавно-правової конфліктології 

має питання про попередження 

конфліктних ситуацій . Саме запо

бігання розглядається науковця

ми , як вплив на учасників кон

флікту, на мотиви їх поведінки, 

об'єкти , використовувані сили й 
засоби до того , як протистояння 

виникло [4, с.201 ]. Що ж стосуєть
ся способів (форм) такого попе

редження, то в цьому питанні кон

кретного пропонується досить 

мало. Загалом ідеться про усу

нення причин конфліктних ситу

ацій шляхом зміни ціннастних 

орієнтацій у суспільстві , інститу

ціоналізації конфліктів створення 

етичного кодексу, конфліктолога, 

запобігання конфліктам норма

тивними засобами , зокрема , 

включенням до договорів поло

жень, які передбачали б поведін

ку сторін при виникненні спорів [6, 
с. 181-192]. 

Хотілось би звернути увагу 

наукової громадськості на такі 

більш дійові (з точки зору потен

ціалу конституційно-правового 

регулювання) засоби поперед

ження конфронтаційного проти

борства, як державно-правовий 

експеримент. У філософії катего

рія «експеримент» розглядаєть

ся як «nланомірно проведене 
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спостереження: планемірна ізо

ляція, комбінація і варіювання 

параметрів з метою вивчення за

лежних від них умов» (13, с. 535] . 

В конституційній практиці Украї

ни можна навести лише один при

клад державно-правового експе

рименту. Йдеться про розвиток 
місцевого самоврядування в 

м . І рпінь, селищах Буча , Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське Київсь

кої області . Цей експеримент 

було започатковано прийняттям 

5 квітня 2001 р. спеціального за

кону [7]. Він визначався на зако
нодавчому рівні як «випробуван

ня на практиці за державного 

сприяння поряд з традиційними 

нових форм організації місцево

го самоврядування на території 

Ірпінського регіону, де проводить

ся експеримент, з метою можли

вого застосування набутого дос

віду в діяльності органів місцево

го самоврядування на всій тери

торії України» (абз.2 ч.1 ст. 1 За

кону) . його метою було: а) вив
чення на базі органів місцевого 

самоврядування Ірпінського рег

іону ефективності застосування в 

сучасних економічних умовах по

ряд з традиційними формами 
діяльності територіальних громад 

та утворених ними органів місце

вого самоврядування інших 

форм, спрямованих на розвиток 

демократичних засад місцевого 

самоврядування; б) прискорення 

соціально-економічного розвитку 

відповідної території шляхом 
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удосконалення системи упр влІ

ння , зокрема, управління об'єкта

ми комунальної вnасності терито
р іальних громад , розширення 

доходної бази місцевих бюджетів 

та ефективного використання 

місцевих фінансових і матеріаль

н их ресурсів ; в) активізація 

підприємницької діяльності ; г) за

лучення до вирішення соціально

економічних проблем міста й се

лищ на засадах, передбачених 
законом , підприємств, установ, 

організацій державної та інших 

форм власності ; д) зміцнення 

цисципліни й організованості в 

усіх ланках місцевого господар

ства , а також законності та пра

вопорядку на відповідній тери

торії (ст. 2 Закону) . Сам експери

мент було розраховано на 5 років. 

Найбільш принциповими його 

положеннями було те , що на пе

ріод його застосування створю

вався своєрідний Ірпінський регі

он зі своїм центром - м. Ірпінь, 

який окрім самого міста включав 

ще 4 навколишні селища. Акцент 
робився на створенні єдиного 

центру місцевого самоврядуван

ня регіону, який мала уособлюва

ти Ірпінська міська рада, що по

винна була обиратись на нових 

засадах: як і раніше при обранні 

депутатів міської ради використо

вувалась мажоритарна система 

відносної більшості, однак мажо

ритарні округи утворювались на 

території не міста, а регіону. На

ступним важливим моментом ек-
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сперименту було посиленн я 

фінансових гарантій місцевого 

самоврядування: на період його 

проведення до місцевих бюд

жетів цього регіону мали зарахо

вуватися 1 ОО % податку на дохо
ди фізичних осіб , податку на про

мисел , що справлялися на 

відповідній території. А в разі за

безпечення органами місцевого 

самоврядування Ірпінського регіо

ну перевиконання планових над

ходжень до Держбюджету Украї

ни від податку на додану вартість 

50 % їх сум додатково зарахову
ються до міського бюджету (статті 

22 і 23 Закону) . 

Однак, як часто буває в на

шому житті , таке цікаве й корис

не починання виявилося згодом 

нікому не потрібним, а викорис
тані ресурси , сили й час на про

ведення експерименту не дали 

для розвитку місцевого самовря

дування хоча б якої-небудь 

відчутної користі. Такий висновок 

ми можемо зробити з аналізу 

подій навколо цього експеримен

ту. Доволі скупі відомості , які ми 

маємо можливість отримати з 

відкритих джерел, свідчать , що 

влада поставилась до цього до

сить несерйозно, а після бурхли

вих подій 2004 р. взагалі всі про 

нього забули [8]. До того ж, не 

проаналізувавши проміжкові ре

зультати експерименту і не дав

ши можливості його завершити, 

напередодні виборчої кампанії 

2006 р. депутати внесли зміни до 
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poзrлnдyuaІ-toro нами Закону, яки

ми скасували запроваджену нову 

процедуру обрання Ірпінської 

міської ради. На сьогодні бракує 

як офіційних підсумків проведен
ня експерименту, так і рекомен

дацій, що мали бути зроблені за 
його результатами. 

Знову ж таки наголосимо на 

тому, що подібного роду заходи 

не тільки могли б стати плаццар

мом для подальшого реформу

вання державно-владних відно

син, а й мати серйозне поперед

жувальне значення в державно

правовій конфліктології. Скільком 

негативним наслідкам ми могли 

б заnобігти , якби nеред масштаб
ним введенням пропорційної ви

борчої системи на виборах депу

татів місцевих (окрім сільських та 

селищних) рад спробували б ви

користати пропорційний принцип 

при формуванні представницьких 

органів місцевого самоврядуван

ня на базі окремого регіону (а то 

й декількох), тобто провели 

серйозний державно-правовий 

експеримент щодо зміни вибор

чої системи на місцях. Тоді б усі 

могли пересвідчитись у недо

цільності запровадження такого 

кардинального заходу на тери

торії всієї України. 
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УДК 342.25 1.1. Бодрова, канд. юрид. наук, доцент 

Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ФУНКЦІЇ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ МІСЦЕВИХ РАД 

У сучасних умовах державот

ворення важливого значення на

бувають питання оптимальної 

організації й ефективного функці

онування місцевих рад - пред

ставницьких органів , що станов

лять ядро системи місцевого са

моврядування територіальних 

громад. Від належної організації 

іх діяльності чимало в чому за

пежить також ефективність фун

кц іонування всієї системи. 

Постійні комісії є найважливіши

ми органами рад, діяльність яких 

сприяє якісній підготовці й опра

цюванню рішень представниць

кого органу, системному й комп

пексному контролю за станом їх 

виконання. 

Разом із цим слід констатува

ти недостатню теоретичну роз

робку сучасних проблем правово

го статусу, організації й діяльності 

цих комісій . Окремі питання знай

шли своє висвітлення в працях 

таких учених, як Г.В. Атаманчук, 

0.0 . Карлов , М . І . Корнієнко , 

В.С . Куйбіда , В . Ф . Погорілко, 

О.Ф . Фрицький та ін . Останнім 

часом здійснюються спроби ком

плексного дослідження вказаної 

проблематики [2; 3]. Необхідність 
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усунення нечіткості законодавчо

го регулювання окремих аспектів 

правового статусу постійних 

комісій місцевих рад, окреслення 

шляхів і способів покращання їх 

функціонування актуалізують по

дальші розробки вказаної про

блеми. 

Дослідження питання право

вого статусу цих комісій немож
ливе без урахування функціо

нального складника їх діяльності . 

Метою даної статті є визначення 

системи функцій постійних 

комісій місцевих рад, аналіз їх 

змісту, особливостей реалізації. 

Функції відбивають їх призначен

ня у структурі представницьких 

органів місцевого самоврядуван

ня, а також в системі управління 

місцевим розвитком у цілому. 

Зміст їх можна найповніше розк

рити у зв'язку з компетенцією , 

сутність якої полягає в забезпе

ченні ефективної реалізації 

функцій і завдань , закріплених за 

постійними комісіями засобами 

правового й організаційного ха

рактеру, а розподіл управлінської 

праці з питань, віднесених до 

відання ради, є смислом Ті роз

межування між певним колом 
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структурних підрозділів останньої 

[5, с.251, 252]. 
Функції й компетенція по

стійних комісій походять від 

функцій і компетенції місцевої 

ради, оскільки орган влади не 

може надати своїм структурним 

підрозділам більше правомочно

стей, ніж має сам. Більше того, 

слід ураховувати й наявність вик

лючної компетенції місцевих рад 

-тих питань, які вирішуються ко

пегіально лише на пленарних 

засіданнях представницьких 

органів , і які в жодному разі не 

можуть бути передані структур

ним підрозділам ради, органам 

державної влади , органам місце

вого самоврядування або іншим 

суб'єктам муніципально-право

вих відносин. Цим обмежуються 

можлива спрямованість і зміст 

діяльності постійних комісій. 

Закон «Про місцеве самовря

дування в Україні» (далі- Закон) 

визначає в загальному вигляді 

функції й компетенцію цих 

органів, що знаходять свою конк

ретизацію в затверджуваних 

місцевими радами положеннях 

про постійні комісії [6]. Аналіз цих 
документів свідчить, що при вста

новленні компетенції комісії мо

жуть використовуватися різні 

юридичні конструкції: (а) визна

чення предмета відання й повно

важень щодо кожної створеної 

радою комісії; (б) закріплення 

предметів відання кожно"( комісї/, 

переліку повноважень, які мають 
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спільний для всіх комісій харак

тер, а також специфічних повно

важень для кожної з них; (в) фор

мулювання предметів відання 

комісій і викладення повноважень 

КОЖНОЇ З НИХ За ОСНОВНИМИ На

ПрЯМКаМИ їх діяльності та ін. 

Ефективність виконання 

місцевими радами не лише пред

ставницької, а й нормотворчої, 

організаційно-розпорядчої, конт

рольної та інших функцій ставить 

завдання підготовки і прийняття 

доцільних, раціональних, обГрун

тованих та економічних рішень. 

Це вимагає своєчасного ініцію

вання з урахуванням потреб за

безпечення місцевого розвитку, а 

також Грунтовного і всебічного 

попереднього опрацювання пи

тань, що виносяться на розгляд 

ради, детального вивчення й 
підготовки проектів рішень . 

Постійні комісії не є виключними 

органами, відповідальними за 

розробку проектів рішень місце

вої ради, але саме на них покла

дається основне завдання щодо 

вивчення, громадського, а інколи 

й фахового ·Іх експертування й 

оцінки . 

Відповідний напрямок діяль

ності досліджуваних нами комісій 

можна охарактеризувати як 

організаційно-підготовчий , оскіль

ки він охоплює комплекс дій пра

вового, організаційного, інформа

ційного та іншого характеру, що 

створює необхідні умови для 

прийняття рішень місцевою ра-
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дою. У межах його постійні комісії 

за дорученням ради або з влас

ної ініціативи (а) розробляють 
проекти рішень ради, (б) вивча

ють і готують до розгляду радою 

питання, віднесені до їх відання , 

(в) перевіряють процес підготов

ки виконавчими органами ради 

питань, що виносяться на розг

ляд ради чи ГІ органів, (г) здійсню

ють попереднє вивчення й підго

товку висновків по проектах 

рішень, внесених іншими суб'єкта

ми, (д) провадять за дорученням 

ради доопрацювання й редагу
вання проектів рішень, беручи до 

уваги висловлені щодо них зау

важення та пропозиції, у тому 

числі й під час сесій, (е) викону

ють інші повноваження. 

Номінаційна функція постійних 

комісій сприяє реалізації кадро

вої функції місцевої ради; вона 

пов'язана із забезпеченням добо
РУ високопрофесіональних, ком

петентних, ініціативних, відпові

дальних кадрів, оцінкою відпові

цності їх якостей установленим 
вимогам і розстановкою їх на по

сади, що заміщуються за рішен

ням або погодженням місцевої 

ради. Постійні комісії розгляда

ють кандидатури осіб, які пропо
нуються для обрання, затверд

ження , призначення або погод

ження відповідною радою, й на

дають висновки, зокрема, щодо 

кандидатур на посади: (а) членів 

виконавчих комітетів сільських, 

селищних, міських , районних у 
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містах рад; ( б) секретар і в 
сільських, селищних, міських рад; 

(в) голів обласних, районних рад, 

Іх заступників , керівників кому

нальних засобів масової інфор

мації та ін. Характер законодав

чого формулювання номінацій
них повноважень свідчить , що 

реалізація їх є обов'язковою й не 
залежить від надання відповідно

го доручення місцевої ради, будь
якого л· органу чи посадової осо

би. Питання обрання , затверд

ження, призначення або погод
ження певною радою кандидатур 

осіб на ті чи інші посади повинні 

обов'язково спочатку слухатися 

на засіданнях постійних комісій . 
Закон чітко не встановлює 

обов'язковості попереднього роз

гляду комісіями також і питань 

про відкликання, зв ільнення, вис
ловленнr недовіри чи достроко

вого пр· . lИнення в інший спосіб 
повнов .;~жень nосадових осіб , що 

стосуються відання місцевої 

ради, чим надає підстави нео

днозначного їх тлумачення й по
роджує у практиці муніципальної 

діяльності численні конфлікти , які 

інколи переходять у площину су

дових спорів . З нашого погляду, 

зазначене повноваження постійних 

комісій має знайти своє пряме 

закріплення у статтях Закону. Я к 

організаційно-правову гарантію 

доцільно передбачити , що питан
ня дострокового припинення по

вноважень посадових осіб , я к і 

належать до компетенції ради, не 
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можуть слухатися на сесії місце

вої ради без відповідних вис

новків зазначених комісій. Це не 

пише зменшить частку суб'єкти

візму й необ~рунтованості при їх 

вирішенні , а й сприятиме підви

щенню відповідальності постійних 
комісій та окремих депутатів за 

організацію кадрової політики 

місцевої ради. 

Будь-яке соціальне управлін

ня втрачає свій сенс та організу

юче значення без запроваджен

ня системи контролю за виконан

ням прийнятих рішень. Місцева 

рада, як постійно діючий колегі

альний орган влади, реалізує на

лежну їй контрольну функцію під 

час певних періодів своєї роботи , 

тобто періодично. Здійснення ж 

контролю постійного відбуваєть

ся за допомогою різноманітних 

орган ізаційних структур. До цієї 

діяльності залучаються також 

органи державної влади, зокре

ма, Державна податкова адміні

страція, атакождеякі інші суб'єкти . 
Забезпечення комплексності й 

раціональності контролю з їх боку 

вимагає чіткого окреслення місця 

і функціональної ролі кожного із 

цих суб'єктів. 

Зміст контрольної функції по

стійних комісій полягає в систе

матичному й цілеспрямованому 

спостереженні й перевірці ними 

стану виконання рішень місцевої 

ради, {і виконавчого комітету, 

ефективності й доцільності діяль

ності низки підконтрольних 
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об'єктів . Контроль , як функція 
соціального управління , має 2 
складники - інформаційний і ко

ригуючий. У першу чергу він слу

жить універсальним засобом от

римання інформації зворотного 

зв 'язку, без якого процес управлі

ння втратив би чіткість і цілесп

рямованість . На першому етапі 

контроль дозволяє отримати опе

ративну й об'єктивну інформацію 

про стан справ на підконтрольних 

об'єктах, виявити відповідність 

діяльності цих об'єктів прийнятим 

управлінським рішенням, харак

теризує організацію виконання 

таких рішень, доцільність обра

них для цього способів і засобів 

діяльності , надає можливості 

вивчити ділові якості виконавців . 

На другому етапі - коригуючому 

- суб'єкт контрольної діяльності 

визначає спосіб усунення виявле

них розходжень між фактичним 

станом і моделлю, закладеною в 

управлінському рішенні , форму

пює заходи щодо нормалізації 

функціонування підконтрольного 

об'єкта [1 , с.24 , 25]. Сутність і ха
рактер контролю залежить від 

його суб'єкта : якими способами 

отримання інформації він корис

тується на інформаційному етапі 

і чи наділений він повноваження

ми регулятивного й правоохорон

ного характеру на коригуючому 

етапі. 

Контроль, що реалізується 

постійними комісіями , має низку 

суттєвих особливостей порівняно 
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з такою д іяльністю і нш и х 

суб'єктів. 

По-перше, він здійснюється 

за допомогою депутатського кор

nусу-членами постійних комісій , 

а відтак, має громадський харак

гер. При проведенні перевірок та 

інших заходів контрольного ха

рактеру, що потребують спеціаль

них знань, практикується утво

рення спеціальних груп за учас

тю спеціалістів , фахівців, екс

nертів , представників спеціалізо

ваних виконавчих органів , конт

рольно-наглядових державних 

органів . 

По-друге, на відміну від діяль

ності тимчасових контрольних 

комісій ради , які також формують

ся з числа депутатів останньої із за

лученням до їх роботи спеціалістів , 

експертів , інших осіб , робота дос

ліджуваних комісій є постійною , 

як правило, відкритою й вико

нується в межах контрольних по

вноважень ради. Предмет конт

рольної діяльності тимчасових 

комісій сформульовано законо

давцем дещо ширше: це визна

чен і радою питання, які належать 

до повноважень місцевого само

врядування. На сьогоднішній 

день це надає підстави для утво

рення контрольних комісій з пи

тань, що належать до відання не 

лише місцевої ради, а й виконав

чих органів ради, в тому числі, й 

щодо виконання делегованих по

вноважень. Постійні комісії мо

жуть ініціювати утворення тимча-

2008/97 

сово)· контрольної комісії у випад

ку, я кщо буде визнано не

обхідність здійснення контролю, 

предмет якого виходить за межі 

відання окремої постійної комісії. 

Проте місцева рада повинна в 

кожному конкретному випадку 

ретельно вивчати необхідність і 
доцільність утворення тимчасо

вих контрольних комісій, не до

пускати формування надлишко

вих органів і запроваджувати їх 

лише там, де в силу об'єктивних 

причин неможливо покласти ви

конання тих чи інших завдань 

контрольного характеру на 

постійні комісії. 
По-третє, порівняно з контро

лем виконавчих органів рад кон

трольна діяльність комісій є 

більш широкою, оскільки вказані 

органи також підконтрольні комі

сіям. Виконуючи контрольну 

функцію в певній галузевій чи 

функціональній сфері , комісії 
аналізують і перевіряють не лише 

роботу підприємств , організацій 

та установ , а й організацію управ

піння, здійснення органами уп

равління конкретних організацій

них і контрольних заходів , повно

ту усунення виявлених у поточній 

діяльності недоліків. Варто мати 

на увазі , що постійні комісії не 

вправі реалізовувати повнова

ження , віднесені виключно до 

діяльності місцевої ради як коле
гіального представницького орга

ну, в тому числі й щодо 

підзвітності їй певних органів і 
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посадових осіб. Це окреслює 

коло способів і прийомів отриман

ня комісіями інформації в поряд

ку контролю й не допус'кає вико

ристання звітів органів і посадо

вих осіб, підзвітних раді. На да

ний час окремі місцеві ради на
дали право постійним комісіям 

заслуховувати звіти керівників 

виконавчих органів ради, голів 

місцевих державних адмініст

рацій про реалізацію делегова

них радою повноважень, а та

кож керівників комунальних 

підприємств, організацій, уста

нов, посадових осіб місцевого 
самоврядування. Проте це супе
речить вимогам чинного законо

давства. 

Особлива увага має приділя

тися питанням організації контро

лю щодо підприємств, організацій 

та установ. Він не повинен дуб

люватися з контролем виконав

чих органів ради, бути надлишко

вим або допускати втручання в 

оперативну діяльність цих 

суб'єктів . У зв 'язку із цим вба
чається важливим установити 

чіткий розподіл завдань конт

рольного характеру, систему 

спільного планування таких пере

вірок, запровадити раціональні 

механізми координації роботи між 

постійними комісіями й виконав

чими органами рад. 

По-четверте, на відміну від 

контролю, здійснюваного органа

ми влади, постійні комісії вжива

ють заходи до усунення виявле-
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них недоліків власними, специфі

чними засобами. За результата

ми контрольної діяльності вони 
не уповноважені чинити прямий 

управлінський (владний) вплив, 
приймати імперативні рішення. 

Вони надають підконтрольним 

об'єктам лише рекомендації, а в 

необхідних випадках вносять ос

танні на розгляд ради або вико

навчого комітету. Вони також мо

жуть діяти через уповноважені до 

владних дій органи, порушивши 

перед ними відповідне питання: 

про проведення, приміром, пере

вірки чи ревізії певного об'єкта, 

заслуховування звіту керівника 

виконавчого органу, притягнення 

до відповідальності осіб , які до

пускають невиконання або нена

пежне виконання владних рішень 

тощо. 

Реалізація контрольної 

функції постійних комісій у прак

тиці муніципального управління 

стикається з певною нечіткістю їІ 

правового регулювання. Частина 

6 ст. 47 Закону вказує на такі за

гальні повноваження , як вивчен

ня діяльності певних підконтроль

них об'єктів і здійснення контро

пюза виконанням рішень ради та 

їі виконавчого комітету. З позицій 

формального підходу можна роз

різняти їх за колом підконтроль

них об'єктів , підставами реалі

зації, предметом контролю і спо

собами коригування. 

Так, перше повноваження -
вивчення діяльності 
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здійснюється постійними комісія

ми щодо (а) органів , які є 

підзвітними й підконтрольними 

раді; (б) місцевих державних 
адміністрацій, їх посадових осіб; 

(в) підприємств , організацій , ус
танов , їх філіалів і відділень не

залежно від форм власності та їх 

посадових осіб. Коло ж об'єктів 

контролю за виконанням рішень 

законодавцем не визначається, 

що дає підстави вважати його 
необмеженим: це органи, 

підприємства , організації, устано

ви , їх посадові особи, на яких по

ширюється дія рішень, прийнятих 

місцевою радою й виконавчим 

комітетом . Крім того , Закон не 

встановлює підстав реалізації 

цього повноваження, в той час як 

закріплюється вивчення діяль

ності підконтрольних об'єктів 
здійснюється постійними комісія

ми за дорученням ради, голови 

районної у місті , районної, облас

ної ради, його заступника, секре

таря сільськоі; селищноі; міської 
~ЗР,\1\ збо З Вf\ЗСНОЇ \н\u,\Зї\1\6\1\. 

Наступний момент- це пред

мет контрольної діяльності . Вив

чення постійними комісіями робо

ти органів , підзвітних і підконт

рольних раді й виконавчому ком і

тету, предметно не обмежується, 

тобто йдеться про перевірку за
конності, обфунтованості, доціль
ності , раціональності , економіч

ності, ефективності їх діяльності. 
При цьому постає питання, чи 

можуть ці комісії контролювати 
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додержання й належне виконан

няцимиорmнамивимогнелише 

локальних , а й законодавчих 

актів. Відповідь на нього зумов

лена сутністю і призначенням 

контрольної діяльності постійних 
комісій, вона реапізується в ме

жах контрольної функції місцевої 

ради. Закон прямо не встановлює 

повноваження ради стосовно 

контролю за дотриманням вимог 

законодавства органами й поса

довими особами місцевого само

врядування. Але це випливає зі 

змісту низки законодавчих поло

жень: усі органи й посадові осо

би місцевого самоврядування 

повинні діяти в межах Конституції 

й законів України ; порушення ж 

вимог цих правових актів може 
служити підставою для безпосе
реднього застосування місцевою 

радою заходів юридичної відпо

відальності або звернення до 

уповноважених органів влади 

щодо застосування останніх. Це 
говорить про те, що місцева ра,а,а 

їЗ "\\ r\осї\11\н\ \<.ом\с.\\, ~езf\\З'j\<:1'-\\1\ 

контрольні повноваження стосов

но підзвітних і підконтрольних 

раді органів , мають здійснювати 

спостереження й перевірку дот
римання ними положень не лише 

актів , які приймаються органами 

місцевого самоврядування , а й 
законодавчих актів. 

Вивчення діяльності місцевих 

цержавних адміністрацій , 
підприємств, організацій , уста
нов, їх філіалів і відділень неза-
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пежно від форм впасності та їх 
посадових осіб здійснюється по

стійними комісіями лише в ~ежах 

питань, віднесених до відання 

ради. Інші питання, у тому числі 

й реалізація вимог галузевого 

законодавства України , контро

пюються відповідними уповнова

женими органами, їх структурни

ми підрозділами (інспекціями , 

палатами тощо) й посадовцями. 

Якщо ж при цьому постійними 

комісіями буде виявлено пору

шення вимог законодавства, 

комісії повинні повідомляти про 

це відповідні контрольно-нагля

дові органи . 

Об'єктом контролю виконан

ня рішень є стан належної 

організації, повного і своєчасно

го виконання рішень м ісцевої 

ради , виконавчого комітету 

сільської, селищної, міської, рай

онної в місті ради. Доцільність та 

об~рунтованість контролю реалі

зації рішень виконавчих комітетів 

є давнішнім предметом наукових 

дискусій [4, с. 36-38; 7, с. 77-79]. 
На сьогоднішні , як вбачається , він 

залишається відгаміном радянсь

кої системи організації роботи 

місцевих рад, яка передбачала 

непідконтрольність виконкомів 

постійним комісіям, організацію 

втілення в життя рішень ради вик

лючно шляхом видання виконко

мами організаційно-розпорядчих 

цокументів, участі комісій у підго

товці й проведенні засідань вико
навчих комітетів , розгляду про-
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ектів їх рішень , здійснення 
організаторська-масової роботи. 

Збереження за постійними 

комісіями повноважень щодо кон

тролю виконання рішень, прийня
тих виконавчими комітетами , не 

відповідає принципу функціо

нального розмежування органів 

місцевого самоврядування, ство

рює підстави для втручання у 

сферу власних повноважень ви

конкому, а також порушує питан

ня про статус комісій як робочих 
органів виконкомів , їх підзвітність 

стосовно виконання цих повнова

жень останнім . Зараз виконавчі 

комітети мають достатні власні 

організаційні можливості, в тому 

числі підпорядкован і їм виконавчі 

і спеціалізовані контрольні орга

ни у структурі апарату для забез

печення системної і всебічної пе

ревірки виконання власних 

рішень. Постійн і комісії повинні 

провадити контроль за належ

ною , своєчасною й повною ре

алізацією рішень , прийнятих 

місцевою радою, в тому числі й з 
боку виконкомів, вжиття ними не

обхідних заходів організації 

втілення в життя цих рішень. 

Відповідно, контроль за впро

вадженням рішень виконавчого 

комітету не повинен мати само

стійного значення , а може бути 

пише опосередкованим у зв'язку 

з перевіркою забезпечення на
пежної організації й виконання 

рішень місцевої ради. 

Важливого значення на-
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дається способам коригування 
діяльності підвладних суб 'єктІв , 

можливості вжиття пості йними 

комісіями тих чи інших заходів 

впливу. Законом передбачається, 

що за результатами аналізу 

діяльності цих суб'єктів комісії 

подають на розгляд керівників 

підконтрольних об'єктів , а в не

обхідних випадках ради або ви

конавчого комітету відповідні ре

комендації. Проте заходи впливу, 

що можуть застосовуватися 

комісіями , за результатами конт

ролю виконання рішень законо

давчо не встановлені . 

Із вищевикладеного постає 

питання про співвідношення вка

заних у ч . 6 ст. 47 Закону конт
рольних повноважень постійних 

комісій . З нашого погляду, його 

слід охарактеризувати як 

співвідношення цілого й частини. 

Вивчення діяльності підконтроль

них об'єктів (інформаційний етап) 

і вжиття заходів впливу за його 

результатами (коригуючий етап) 

фактично розкривають зміст і за

безпечують об'єктну і предметну 

його диференційованість. Виск

ремлення ж такого повноважен

ня, як контроль за виконанням 

рішень ради , Ті виконкому, конк

ретизує предмет контрольної 

діяльності постійних комісій , на

зиваючи й особливо підкреслюю

чи один з його видів , позначає 

місце останніх у механізмі соціаль

ного управління, здійснюваного 

місцевою радою. Проте остаточ-
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на відповідь на порушене питан

ня залишається за законодав

цем: потрібна ч ітка й логічно по

будована норма закону. 

Нерозривно пов'язаною з ви

щезазначеними напрямками ро

боти постійних комісій є їх експер
тно-аналітична функція . Будучи 

спеціалізованими органами в 

певній галузевій чи функціо

нальній сферах мі~цевого само

врядування , вони володіють, з 

одного боку, більш поглибленою, 

повною інформацією про реаль

ний стан справ у цій сфері , а з 

другого - відомостями про муні
ципальну політику, пррвове регу

лювання , конкретні заходи , 

здійснювані місцевою радою, ви

конавчими та іншими органами 

місцевого самоврядування у тій 

чи іншій царині . Така інформація 

має важливе значення для підви

щення ефективності й доціль

ності управління місцевим роз

витком тих заходів управлінсько

го характеру, що вживаються 

органами місцевого самовряду

вання, оскільки дозволяє оціни

ти їх відповідність громадсько

політичним , соціально-економіч

ним, національно-культурним та 

іншим інтересам і потребам тери

торіальних громад. 

У межах експертно-аналітич

ної функції постійні комісії (а) за 

дорученням ради або з власної 

ініціативи попередньо розгляда

ють проекти програм соціально

економічного й культурного роз-
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ВИ1 ку, \ .. ІШИХ ЦІЛЬОВИХ nрограм , 

мtсцевоrо бюджету, оnрацьову

ють по них висновки ; (б) вивча

ють стан і розвиток відnовідних 

галузей госnодарського й соціаль

но-культурного будівництва ; 

(в) вносять на розгляд ради nро
nозиції, nроекти рішень по забез

печенню ефективного управління 

певними сферами місцевого 

розвитку; (г) готують щорічні і 

спеціальні доповіді (інформацію) 

про стан управлінської роботи в 

nевній царині місцевого розвит

ку, про напрямки й заходи вдос

коналення діяльності у цій сфері; 

(д) здійснюють інші повноважен
ня. 

У практичній роботі всі 

функції постійних комісій знахо

дяться в діалектичній єдності , 
взаємозумовленості і взаємозв'

язаності . У цьому єдиному про

цесі функціонування досить 
складно nровести чітку межу між 

тим чи Іншим напрямком "Ію tь 

ності . Проте аналіз ІХ вбач иься 
важливим з науково-теоретичної 

і практико-прикладної точок зору, 
оскільки, з одного боку, це дозво

ляє відпюрити модель постійних 

комісій в їі динаміці , у структурній 

організації місцевої ради й сис

тем і мун і циnально-правових 

відносин , а з другого- правиль

но визначити й нормативно закр і

пити функції й повноваження по

стійних комісій , що є важливим 

чинником забезпечення ефектив

ності й доцільності роботи як са

мих цих органів, так і місцевих рад 

у цілому, а також підвищення 

культури нормотворчості рад. 

Водночас потребує подальшого 

розвитку дослідження проблем 

реалізації повноважень, форм і 

методів діяльності постійних 

комісій, оnрацювання рекомен

дацій по вдосконаленню роботи 

зазначених органів. 
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УДК 346. 7:61(477) В.М. Пашков , конд юрид. наук 
Полтавський факультет 

Національнот юридичної акадвмй· України 

імені Ярослава Мудрого, м. Полтава 

ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА 
ВИНИКНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ 

ВІДНОСИН У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

Реформування правової сис

теми України відповідно до по

треб соціально орієнтованої рин

кової економіки, процеси запози

чення іноді некритичного євро

пейського правового досвіду не 

тільки зумовлюють визнання на 

теоретичному рівні факту урізно

манітнення джерел права [20], а 
й супроводжуються змінами в 

економічній структурі , пов'язани

ми як з ринковою переорієнта

цією, так і зі створенням власної 

економічної системи [15]. У су
часній правовій літературі звер

тається увага на те, що договір, 

як засіб соціального спілкування, 

зазнає сукупного впливу норм 

моралі, звичаїв або законів . При

чому в різні епохи домінуючими 

виступають різні джерела і в ціло

му сполучення таких регуляторів 

він є змінною величиною й зале

жить від багатьох чинників -
політичних, економічних, релігій

них та ін . Власне, вплив позаю

ридичних регуляторів на суспільні 

відносини існує постійно й неза

лежно від визнання їх офіційною 
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доктриною джерелами права. 

Різниця полягає лише в тому, які 

саме регулятори сприймаються 

тим чи іншим суспільством на 

певному етапи його розвитку як 

значущі, основоположні [З] . 

Дослідження договірних 

відносин засобів регулюючого 

впливу на господарську 

ціяльність займають вагоме місце 

в роботах науковців усіх на

прямків права, а саме: М. І. Бра

гінський [7], В. В. Вітрянський [7], 
В.С. Мілаш [15] та ін. У той же час 
у дослідженнях українських пра

вознавців проблема визначення 

господарського договору як 

підстави виникнення господарсь

ко-правових відносин у сфері охо

рони здоров'я достатньо не дос

nіджена. Отже, метою цієї статті 

є вивчення господарсько-nраво

вих договорів як засобу регулю

вання господарсько-правових 

відносин у зазначеній царині. 

Підставою виникнення госпо

дарсько-правових відносин у 

сфері охорони здоров'я , сnрямо

ваних на забезпечення вітальної 
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безпеки, в більшості випадків є 

саме господарсько-правовий до

говір. Його предметом можуть 
бути товари, роботи й послуги , 

учасником якого завжди виступає 

заклад охорони здоров'я. Іншою 

ж стороною (як замовник чи по

купець) іноді може бути як 

пацієнт, так і органи державної 

влади, місцевого самоврядуван

ня або суб'єкт господарювання . 

Учасником договірних відносин 

може бути і страхова організація. 

Найчастіше особливості госпо

дарського договору, як відзнача

ють Л.А Жук та Л. І. Жук, виявля

ються в його функціональному 

навантаженні Учені ці вважають, 

що господарський договір - це 

найоперативніший і найгнучкіший 

засіб зв'язку між виробництвом і 

споживанням, вивченням потреб 
і негайним реагуванням на них, а 

також найважливіший засіб , що 

дисциплінує господарський обо

рот [11]. 
Доктринальна господарсько

правові договори класифікують

ся за різними критеріями. Проте 

існує єдиний, визначений в ГК, 

який можна застосувати до сфе

ри охорони здоров'я, -це договір 

за участю пацієнта. На сьогодні 

він регламентований М.І. Брагі

нський , В.А Вітрянським [7; 6], 
Є.А Сухановим [22]. Мається на 
увазі критерій спрямованості гос

подарсько-правового результату 

на передачу майна, виконання 

робіт чи виконання послуг, засну-
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вання різних утворень. Громадя
ни , як споживачі медичного й 
фармацевтичного обслуговуван

ня, можуть бути учасниками всіх 

перелічених договорів. Більшість 

науковців (приміром , АЯ. Пили

пенко й В.С. Щербина) розгляда

ють господарський договір як са

мостійну господарсько-правову 

категорію, що співвідноситься з 

широкою категорією «договір» як 

загальне й особливе. Особливи

ми ознаками, притаманними до

говору господарському, вони вва

жають господарські цілі , регла

ментування окремих правил 

щодо їх укладення і змісту госпо

дарсько-правових зобов'язань , 

законодавче обмеження кола 

можливих суб'єктів такого догово

ру (19, С. 133, 1 34]. 
Зазначену точу зору також 

підтримують В.А Семеусов [21], 
А.Г. Первушин [17], С.А Хохлов 
[24], які вбачали в господарсько

му договорі відносно самостійне 

явище, що має власний зміст, 

специфічну форму і сферу засто
сування. 0.0. Коломієць [1 3], 
РІО. Ханник-Посполітак [23], 
Н.М. Пархоменко [16] співвідно
сять господарський договір з ци

вільним як видеве поняття з ро

довим. За підставою виникнення 

договірних зобов'язань, зауважує 

О.М. Вінник, розрізняють планові 

договори, що укладаються на 

підставі прийнятого державного 

замовлення у випадках, якщо 

таке прийняття є обов'язковим 
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для певних суб'єктів- державних 

підприємств , підприємств-моно

полістів і підприємств, що працю

ють переважно на базі державно'! 

власності . Крім того , дослідниця 

розрізняє ще й регульовані дого

вори, що укладаються довільно , 

на розсуд учасників господарсь

ких відносин [9]. Як переконує 
О.А. Беляневич, усі договори ца

рини державного регулювання 

можуть бути умовно поділенні на 

2 види - господарські , які укла

даються суб'єктами державного 

сектора господарювання з інши

ми суб 'єктами господарювання 

на власний розсуд для досягнен

ня власних господарських цілей і 

господарські , що укладаються 

між органами держави в межах 

сво'Іх організаційно-господарсь

ких повноважень і суб'єктами гос

подарювання різних форм влас

ності , в тому числі державного 

сектора ; вони спрямовані на ви

конання державою сво'Іх економі

чних і соціальних функцій , тобто 

це договори публічно'! спрямова

ності. Тому в рамках зазначеного 

типу господарських договорів , як 

зазначає дослідниця , можна ви

окремити: (а) планові госпо

дарські договори (державні кон

тракти) і деякі інші, пов'язані, зок

рема, з функціонуванням держав

ного матеріального резерву і 

спрямовані на забезпечення по

треб держави в товарах, роботах 

і послугах; (б) договори оренди й 

концесїі, спрямовані на підвищен-
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ня ефективності використання 

державного й комунального май

на і забезпечення потреб грома

дян Укра'Іни в товарах, роботах та 

послугах; (в) договори купівлі

продажу об'єктів приватизацїі, які 

повинні підвищити соціально-еко

номічну ефективність виробниц

тва [3]. Господарська діяльність 
при цьому здійснюється у 2-х 

формах - як комерційна й неко

мерційна [15]. 
Отже, господарський договір 

є збірним поняттям , що об'єднує 

різні договірні типи, які мають 

схожі принципи нормативної рег

ламентації. Він є перш за все пра

вовою формою господарських 

зв'язків , специфічним правовим 

засобом , у якому поєднуються 

публічні інтереси суспільства в 

цілому і приватні інтереси окре

мих суб'єктів господарювання [4]. 
8.1. Борисова відзначає , що гос

подарські договори завжди укла

даються з господарською комер

ційною метою для досягнення 

господарських комерційних ре

зультатів. При цьому діють особ

пиві правила щодо порядку їх ук

ладення й особливі вимоги, що 

висуваються до змісту таких пра

вочинів [5]. 0.8. Старцев, підкрес
люючи, що всі підприємницькі 

договори є складником договорів 

господарських, зауважує, що ос

танні не завжди можуть бути 

підприємницькими [18]. Проте, як 
зазначає В.С. Мілащ для реалі

зації принципу пріоритетного збе-
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реження здороu 'я людини щодо 

економІчного ефекту встановлен

ня заборони стосовно ринкового 
обміну окремих об'єктів госпо

дарських прав унеможливлює їх 

здатність бути об'єктами комер

ційних договорів. До них нале

жать: 

а) заборонені до використан

ня пестициди й агрохімікати, які 

підлягають знищенню в порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів 

України; 

б) харчові добавки, допоміжні 
засоби й матеріали для вироб
ництва й обороту харчових домі
шок, виробництво й оборот яких 
заборонено на підставах і в по

рядку, визначеному чинним зако

нодавством; 

в) хімічні речовини, техноло

гічне устаткування, будівельні 
матеріали, біологічні засоби, ви

робництво й реалізація яких тим

часово заборонена у зв'язку з 

відсутністю їх гігієнічної регла

ментації й державної реєстрації, 

а також за умовним визнанням їх 

шкідливими; 

г) реклама товарів, виробниц

тво, оборот чи ввезення яких на 

територію України заборонено 
[15]. 

З метою послідовного впро

вадження даного принципу виз

начаються обов'язкові умови вве

дення в оборот окремих товарів, 

як, наприклад, для введення в 

оборот лікарських засобів необхі
дна їх державна реєстрація . З 
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збалансування привенних і публ і

чних Інтересів у царинІ господа

рювання розробляються й зат
верджуються типові і примірні 
договори, здійснюється норма

тивне закріплення істотних умов 

для певних різновидів договорів, 

що безпосередньо впливає на їх 

зміст. Для цього суб'єктам, які 

займаються відповідною госпо

дарською діяльністю, ставляться 

нормативні вимоги щодо укла

дення певних договорів як органі

заційного характеру (наприклад, 

угод з органами державної вла

ди або органами місцевого само
врядування щодо поводження з 

радіоактивними відходами, про 

умови користування нафтогазо

носними надрами), так й інших 

комерційних договорів (приміром, 

страхування відповідальності 

суб'єктів господарювання за шко

ду, яку можуть завдати пожежі чи 
аварії на об'єктах підвищеної не

безпеки , суб'єктів перевезення 

небезпечних вантажів , вироб
ників (постачальників) продукції 

тваринного походження, ветери

нарних препаратів тощо, а також 

договорів на надання фінансових 
послуг). 

Отже, господарськими визна

ються зобов'язання, що виника

ють між суб'єктом господарюван

ня та іншим учасниками відносин 

у сфері господарювання (ст. 173 
ГК). Підстави зобов'язань визна

чає ст. 174 ГК; вони виникають: 
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(а) безпосередньо із закону або 

іншого нормативно-правового 

акта , що регулює господарську 

діяльність, (б) з акта управління 

господарською діяльністю, (в) з 

господарського договору та інших 

угод, передбачених законом або 

не передбачених ним, але з та
ких, які йому не суперечать, (г) внас

лідок заподіяння шкоди суб'єктові 

або суб'єктом господарювання, 

придбання або збереження май

на суб'єкта або суб'єктом госпо

дарювання за рахунок іншої осо

би без достатніх на те підстав , 
(д) у результаті створення об'єктів 

інтелектуальної власності , а та

кож виникнення подій , з якими 

закон пов'язує настання правових 

наслідків у сфері господарюван

ня [8; 2003. - N218.- Ст. 144]. 
Основними видами госпо

дарських зобов'язань є майново

господарські й організаційно-гос

подарські зобов'язання . Сторони 

за взаємною згодою можуть кон

кретизувати або розширювати 

зміст господарського зобов'язан

ня в процесі його виконання , 

якщо законом не встановлено 

інше . Найбільш доцільною й 

адекватною вільним ринковим 

відносинам правовою формою 

опосередкування таких відносин 

є господарський договір, адже 

результати підприємницької 

діяльності реалізуються на рин

ку товарів і послуг на договірних 

засадах.Господарський(зокрема 

комерційний) договір може бути 
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ефективним засобом реалізацїі 

правової політики у сфері госпо

дарювання тільки за умови, якщо 

він буде органічно входити в сис

тему господарсько-правового ре

гулювання , а не навпаки - існу

вати в іншій площині, ізольовано 

від інших господарсько-правових 

засобів. 

Як бачимо, вся система за

собів правової регламентації гос

подарських відносин і принципи 

останнього зумовлюють станов

лення й розвиток самостійного 

галузевого правового засобу гос

подарського договору як у ціло

му, так і його окремих різновидів 

[15] . У царині охорони здоров'я 

такий правочин виконує нижчена

ведені функції. 

По-перше, функцію регуля

тивну щодо регламентування 

відносин між сторонами на 

підставі закону, але з урахуван
ням специфіки конкретного госпо

дарського зв'язку, стосовно по

рядку та строків виконання дого

вірних зобов'язань , кількісних і 

якісних характеристик предмета 

договору тощо. При цьому запов

нюються прогалини закону, на

приклад, встановленням конкрет

ного розміру санкцій за порушен

ня умов договору, якщо вони не 

передбачені законом. Регулятив

на дія розглядуваного договору 

зумовлена 2-ма чинниками: (а) він 

є індивідуальним правовим ак

том, який забезпечує юридичне 

оформлення скпадних і різнома-
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нітних господарських зв'язків, що 

вимагає належного пристосуван

ня загальних вказівок закону до 

змісту й середовища функціону

вання певного господарського 

зв'язку - характеру конкретної 

господарської операції, економі

чних інтересів і технічних можли
востей сторін, їх фінансового ста

новища й перспектив розвитку, 

(б) він виконує координаційну 

роль, яка nолягає в тому, що сто

рони цього договору виробляють 

його умови шляхом погодженням 

між собою як учасниками догові

рних відносин . Оскільки інтереси 

сторін господарського зв'язку, як 

правило, не співпадають, а задо

вольнити сво1 r,атреби кожна з 

них може, лише співпрацюючи з 

контрагентом , сторони на стадії 

укладання договору змушені так 

скоординувати свої потреби й 

можливості, інтереси й передба

чення, щоб шляхом компромісу 

виробити обопільно правову мо

дель відповідного господарсько

го зв'язку. На стадії ж виконання 

договору сторони координують 

свою діяльність відповідно до 

його умов, враховуючи функцію 
інструменту планування. Плану

ють свою діяльність учасники гос

подарської діяльності на підстав і 

державних замовлень. 

По-друге, контрольну функ

цію, яка полягає в тому, що за 

цопомогою досліджуваного дого

вору контролюється ефек

тивність діяльності суб'єкта гос-
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подарювання. Якщо останній ук

nав договір на збут продукції, 

робіт, послуг, що в сукупності за

безпечує повне чи близьке до 

повного завантаження устатку

вання й зайнятості трудового ко

лективу, це свідчить про те , що 

його діяльність потрібна суспіль

ству. Якщо укладеними договора

ми покривається незначна части

на виробничого потенціалу 

суб'єкта, це говорить , що резуль

тати його діяльності не мають до

статнього nопиту і вона сусnіль

ству не потрібна , тобто є неефек

тивною. Такий суб'єкт господарю

вання для впровадження фунІщі

онування має вжити активних за

ходів по вдосконаленню діяль

ності: оновиrи асортимент, поліпши

ти якість, зменшити ціну nро

дукції, робіт, послуг, змінити ви

робничий профіль, якщо це мож

ливо й доцільно. 

По-третє, охоронну функцію, 

за якої сама наявність договору 

в передбаченій законом формі , 

зафіксовані в ньому права й обо
в'язки сторін, санкції за невико

нання або неналежне виконання 

їх дозволяють здійснити в судо

вому порядку захист прав і закон

них інтересів сторін в раз і пору

шення однією з них своїх догові

рних зобов'язань. Укладення гос

подарського договору є обов'яз

ковим для сторін , якщо він зас

нований на державному замов

ленні, виконання якого є обов'яз

ком для суб'єкта господарюван-
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ня в передбачених законом ви
падках або існує пряма вказівка 

закону щодо обов'язковості укла
дення договору ДfІя певних кате

-орій суб'єктів господарювання, 

органів державної влади чи 

органів місцевого самоврядуван-

ня. 

В ідповідно до ст. 1 Закону 
України «Про державне замов

лення для задоволення пріори

тетних державних потреб» дер

жавне замовлення- це засіб дер

жавного регулювання економіки 

шляхом формування на кон

трактній (договірній) основі скла

ду й обсягів товарів , робіт і послуг, 

необхідних для забезпечення 

пріоритетних державних потреб, 

розміщення державних кон

трактів на їі поставку (закупівлю) 

серед підприємств , організацій та 

інших суб'єктів господарської 
діяльності України всіх форм 

власності [8; 1996. - NQЗ. -Ст. 9]. 
Аналіз наведеної правової фор

ми, а також інших законодавчих 

актів , що регулюють відносини в 

галузі державних закупівель , 

свідчить, що державне замовлен
ня - це плановий акт органів дер

жавної влади. Воно формується 

на підставі державних цільових 

програм, що фінансуються за ра

хунок коштів Державного бюдже

ту. Цей плановий акт адресуєть

ся державним замовникам, яки

ми виступають органи державної 

влади, органи місцевого самовря

дування , установи й організації, 

2008/97 

визначені законодавством Украї

ни й уповноваженими на отри

мання державних коштів, взяття 

за ними зобов'язань і здійснення 

платежів. 

Господарський кодекс Украї

ни, також регламентує укладен

ня господарських договорів за 

державним замовленням (ст. 183 
ГК) . Якщо покласти в основу кла

сифікації державних контрактів 

правовий результат, на досягнен

н,я якого спрямован і зусилля 
учасників відносин, можна виріз

нити такі договірні форми дер

жавного контракту, як договори за 

державним замовленням (а) на 

поставку продукції, (б) про вико

нання робіт, (в) про надання по
слуг [2] . Вони укладаються між 
визначеними законом суб'єктами 

господарювання - виконавцями 

державного замовлення й дер

жавними замовниками, уповно

важеними від імені держави ук

ладати ці правочини (державні 

контракти), в яких визначаються 

господарські зобов 'язання сторін 

і регулюються відносини замов

ника з виконавцем щодо виконан

ня державного замовлення. 

Держава в особі Кабінету 
Міністрів України є гарантом за 

зобов'язаннями державних за

мовників . Державний контракт 

укладається шляхом підписання 

сторонами єдиного документа . 

Ухилення від укладення догово

ру за державним замовленням є 

порушенням господарського за-
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дальність . У загальному вигляді , 

як вважає В. Годунов , замовлен

ня на поставку товарів , робіт чи 

послуг для державних потреб -
це вираження потреб держави в 

них. Однак залежно від порядку 

розміщення замовлення його 

правова природа має свої особ

ливості . Якщо таке замовлення 

цля державних потреб розмі

щується на конкурсних засадах, 

його формою виступає оголошен

ня для проведення конкурсу. У 

цьому разі в ньому слід передба

чити укладення договору на взає

мовигідних умовах . В інших ви

падках це замовлення має пер

соніфікований характер , адре

сується конкретн им суб'єктам 

господарювання , тобто є індив і

дуальним плановим актом. Заз

начений індивідуальний плано

вий акт може бути як обов'язко

вим так й необов 'язковим [1 О] . 

Отже, якдоповнюютьА.П. Апьохін 

і Ю .М . Козлов державний кон

тракт, як правова форма реалі

зації державних замовлень, має 

ту специфічність, що поєднує в 

собі елементи адміністративно

правового й цивільно-правового 

договорів [1 ]. 
Не випадково у стратегічно

му напрямку щодо зм іцнення 

фінансової бази й забезпечення 

сталого фінансування сфери охо

рони здоров'я поставлено зав

дання про запровадження в га

лузі медичного обслуговування 
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держrюноr о J \моuлення. Шляхи 

виконання цього з вдання не вик

nикають заперечень , але , на 

нашу думку, принципи вітальної 

безпеки потребують більш жор

стоких заходів . Це стосується 

пропозиції щодо розробки про

ектів примірних договорів про 

державну закупівлю медичних 

послуг для надання населенню 

медичної допомоги на первинно

му, вторинному і третинному рівні, 

а також екстреної медичної допо

моги. Як вбачається, цей договір 

повинен бути типовим, з обо

в 'язковим регламентуванням 

цієї вимоги в Основах законодав

ства України про охорону здоро

в'я згідно зі ст. 179 ГК України. 

Слід враховувати, що у зв 'яз

ку з наявн істю індив ідуальних 

особливостей правовідносин того 

чи іншого контрагента може не 

влаштовувати примірна форма 

угоди [12], що потребує втілення 
в життя більш жорстких правових 

формцихправочинів. Так, В. В. Луць 

підкреслює, що на визначення 

змісту договорів можуть вплива

ти й адміністративні акти, зокре

ма , державне замовлення на за

доволення потреб соціально-еко

номічного характеру на підставі 

державних і міждержавних цільо

вих програм. У визначенні змісту 
підприємницьких договорів важ

nива роль належить типовим до

говорам, які є передусім уніфіко

ваним засобом , що забезпечує 

однакове оформлення конкрет-
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11 и х договірних в ідносин . Кр і м 
шю, 1 иnовий договір - це своєрі

І ІІ tии нормативно-nравовий акт, 

ІІ~ии заnовнює nравове регулю

" ІІ ІІІ Я певної сфери господарсь

І их оІдносин [14]. 
Згідно із Законом України 

І Іро державне замовлення для 

"'1\Оволення пріоритетних дер
ІІ•ШНИХ потреб» пріоритетні дер

' • tnн i потреби - це потреби Ук

Р• ІНИ в товарах , роботах і послу

І х, необхідних для розв'язання 

' •· иважливіших соціально-еконо
мІчн их проблем, підтримання 

ІІDороноздатності країни та їі без

ІН ки , створення й підтримання на 

tt . tneжнoмy рівн і державних ма

' ріальних резервів , реалізації 
І\Оржавних і міждержавних цільо

І их програм, забезпечення фун-

цrонування органів державної 

1 лади , що утримуються за раху

ІІОК Державного бюджету України . 

Гаки ми стосовно вітальної безпе
ки можна вважати потреби забез

nечення населення медичною 

допомогою та якісним медичним 

обслуговуванням. У колишн ій ре

Аакції ст. 1 З ГК органам виконав
чої влади у випадках, передбаче

них законодавством , дозволяло

ся встановлювати державні зав

дання , що були обов'язковими 

дnя суб ' єктів господарювання . 

Ціnком правильно з ГК було вик

nючено цю норму. 

З нашого погляду , необхідно 
ввести в ГК норму, яка за рішен

ням органів виконавчої влади або 

органів місцевого самоврядуван
ня встановлюватиме порядок 

виконання державних завдань 

негосподарюючими суб'єктами 
(у даному випадку державними й 

комунальними лікувально-проф

ілактичними закладами) в межах 

їх господарської компетенцtі; в 

порядку здійснення господарчо

го забезпечення своєї діяльності. 
З урахуванням того, що не слід 

ототожнювати державне замов

лення з плановим завданням , яке 

свого часу мало виключно влад

ний характер , необхідно в Осно

вах законодавства України про 

охорону здоров'я також перед
бачити можливість установ

лення планових завдань для 
лікувально-профілактичних 

закладів, що існують як негос

подарюючі суб'єкти, залишив

ши за ними надання медичної 
допомоги для соціально незахи

щених верств населення й 

лікування хвороб, що мають 
соціальну природу в межах 

спеціальних програм. 
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VJ\K 349.2 П. І . ЖигалкІн , квнд. юрид. неук, професор, 
О.М . Ярошенко, д-р юрид. наук, доцент 

Національна юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ЩОДО ПОЄДНАННЯ ДЕРЖАВНОГО 
Й КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНОГО МЕТОДІВ 

РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

Одним із ключових питань 
1 рудавого права є співвідношен

І t Я централізованої й локально

АОГов ірної регламентації трудо
І их відносин . На думку одних уче

них, воно полягає в тісній взає

модїі централізованого й локаль

ного , законодавчого й договірно

rо регламентування праці . Науко

uцями відмічається підвищення 

ролі локального й договірного 

регулювання [1 , с. 52-54; 6, с. 56, 
57]. Дехто з них віддає перевагу 

індивідуально-договірному мето
ду, вважаючи його головним. Але 

вони не заперечують також існу

вання й певного значення цент

ралізованого й колективно-дого

вірного методів у впорядкуванні 

умов праці [4, с . ЗО]. Однак пере

більшувати ролі індивідуально

договірного методу й віддавати 

йому пріоритет необГрунтовано . 

Кожен з них у тій чи іншій ситу

ації й конкретних умовах виконує 

власні завдання. На сучасному 

етапі економічного розвитку Ук

раїни доцільно вести мову не про 

превалювання того чи іншого 
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методу правового регулювання 

праці , а про їх сукупність, оскіль

ки тільки в поєднанні вони вирі

шують завдання , сформульовані 

у ст. 1 КЗпП України. 
Ураховуючи , що лаєднання 

цержавного й договірного методів 

регламентування найбільш чітко 

виявляється у правовому регулю

ванні оплати праці , звернімося до 

його аналізу. Механізм регулю

вання заробітної плати за сучас

них умов господарювання зазнав 

істотних змін . У ньому поєднуєть

ся сукупність способів правового 

впливу норм трудового законо

давства на суспільні відносини в 

царині праці : це й централізова

ний, і колективно-договірний , і 

індивідуально-договірний методи 

правового впорядкування. 

Процес реформування опла

ти праці в Україні розпочався з 

прийняттям у 1991 р. Закону «Про 

підприємства в Україні» [2; 1991 . 
- NQ24. - Ст. 272]. Підприємства 
набули права самостійно вста

новлювати фонд оплати праці, Ті 

форми, системи й розміри згідно 

63 



із законодавством . У 1992 р. вий
шов декрет Кабінету Міністрів 

України «Про оплату праці» [2; 
1993. - N211.- Ст. 93]. На підставі 
положень Конвенцій та Рекомен

дацій Міжнародної організацїі 
праці, світового досвіду в 1993 р. 

введено в дію Закон України «Про 

колективні договори і угоди» [2; 
1993. - N236. - Ст. 361 ], а в 1995 р. 
підготовлено й прийнято основ

ний документ із питань регулю

вання оплати праці -Закон Украї

ни «Про оплату праці» [2; 1995.
N217. -Ст. 121]. Ці законодавчі 
акти, а також Концепція подаль

шого реформування оплати праці 

в Україні. схвалена Указом Пре

зидента України 25 грудня 2000 р. , 

N21 375/2000 [5; 2000. - N2 52. -
Ст. 2257] сприяли позитивним 
змінам в організаці'! оплати праці. 

Організація оплати праці 

згідно зі ст. 5 Закону України «Про 
оплату праці» здійснюється на 

підставі (а) законодавчих та інших 

нормативних актів , (б) генераль

ної угоди на державному рівні , 

(в) галузевих, регіональних угод, 

(г) колективнихдоговорів і (д) тру

дових договорів . 

У централізованому порядку 

держава регламентує оплату 

праці працівників підприємств 

усіх форм власності шляхом 
(а) закріплення розміру мінімаль

ної заробітне"! плати та інших дер

жавних норм і гарантій , (б) уста

новлення умов і розмірів оплати 

праці керівників підприємств, зас-
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нованих на державній, кому

нальній власності , працівників 

підприємств, установ та органі
зацій, що фінансуються чи доту

ються з бюджету, (в) регулюван

ня фондів оплати праці праців

ників підприємств-монополістів 

за переліком, визначеним Кабіне
том Міністрів України , і (г) оподат

кування доходів працівників. 

Звернімося до нижчеописа

ного випадку. Постановою Кабі

нету Міністрів України від 26 чер
вня 2007 р., N2865 затверджено 
Порядок визначення сум, що вно

сяться до Державного бюджету 
підприємствами-монополістами у 

2007 р. та І кварталі 2008 р. у 
зв'язку з перевищенням розра

хункової величини фонду оплати 

праці [5; 2007. - N248. - Ст. 1966]. 
Пунктом 5 Указу Президента Ук
раїни від 1 О червня 1997 р. , 

N2503/97 «Про порядок офіційно
го оприлюднення нормативно

правових актів та набрання ними 

чинності» встановлено, що нор

мативно-правові акти Кабінету 

Міністрів Укра·rни вступають у 

силу з моменту їх прийняття , 

якщо пізніший строк набрання 

ними чинності цими актами не 

передбачено [5; 1997. - N224.]. 
Таким чином, зазначена постано

ва вступила в силу 26 червня 
2007 р. Відповідно неї суми, що 

вносяться до Державного бюдже

ту підприємствами-монополіста

ми у 2007 р. та І кварталі 2008 р. 

у зв 'язку з перевищенням розра-
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хункової величини фонду оплати 

праці , визначаються згідно зі 

ставкою оподаткування прибутку 

(25% суми перевищення) гос
прозрахунковими підприємства

ми, що мають самостійний ба

ланс і розрахунковий (поточний) 

рахунок, включаючи підприєм

ства, яким надано пільги з опо

цаткування прибутку, підприєм

ства, звільнені від сплати подат

ку на прибуток відповідно до за

конодавства, а також ті, що отри

мують кошти з Державного бюд

жету. Цей Перелік підприємств , 

щодо яких запроваджується ре

гулювання фонду оплати праці, 

визначається згідно з положення

ми ст. 12 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції» 

[2; 2001 . - NQ12. - Ст. 64] і ст. 5 
Закону України «Про природні 

монополії» [2; 2000. - NQЗO. -
Ст. 238]. Включене до Переліку 
підприємство протягом 20 кален
дарних днів, що настають за ос

таннім календарним днем звітно

го місяця, подає (надсилає) орга
ну державної податкової служби 

за своїм місцезнаходженням роз

рахунок суми , що вноситься до 

Державного бюджету підприєм

ством у зв'язку з перевищенням 

розрахункової величини фонду 

оплати праці . Зазначена сума 

вноситься до бюджету протягом 

1 О календарних днів після закін
чення строку, передбаченого для 

подання розрахунку, і зарахо

вується на відповідні бюджетні 
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рахунки згідно з кодом бюджет
ної класифікації доходів «Відра

хування від сум перевищення 

розрахункової величини фонду 
оплати праці на підприємствах

монополістах» . 
При цьому п . 2 цієї постано

ви Міністерству економіки разом 
з Міністерством фінансів , Анти

монопольним комітетом і Дер
жавним комітетом статистики за 

погодженням з Національною ко

місією регулювання електроенер

гетики, Національною комісією з 

питань регулювання зв'язку, 
Міністерством регіонального роз

витку та будівництва, Міністер
ством з питань житлово-кому

нального господарства, Міністер
ством транспорту та зв'язку, 
Міністерством палива та енерге

тики і Міністерством промислової 

політики доручено розробити й 

затвердити в тримісячний строк 
Перелік підприємств-моно

полістів , стосовно яких запровад

жується регулювання фонду оп

лати праці. З моменту затверд

ження зазначеного Переліку 

підприємства-монополісти , які 

будуть до нього включені , визна

чають і вносять до Державного 

бюджету у 2007 р. та в І кварталі 

2008 р. суми перевищення розра

хункової величини фонду оплати 

праці відповідно до Порядку, зат

вердженого постановою Кабіне

ту Міністрів України NQ865. Однак 
уповноважені державні органи 

протягом усього відведеного пе-
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рІ оду так І І te спромоглися затвер
дити цей Перелік підприємств
монополістів , чим фактично бло

кували дію постанови і створили 

умови, за яких Державним бюд

жет України недоотримав сотні 

мільйонів гривен . 

На цьому прикладі , ми спро

бували показати , що надзвичай

но часто проблеми виникають не 

у зв'язку з якістю нормотворчості, 

а на рівні виконання вже існую

чих нормативно-правових акті в . 

Державні органи та їх посадовці 

часто нехтують своїми обов'язка

ми та не несуть відповідальності 

за такі проступки . Хотілося б спо

діватися , що надалі будуть ство

рені реальні умови для належно

го виконання центральними орга

нами виконавчо·; влади й органа

ми місцевого самоврядування 

нормативних приписів вищестоя

щих органів . 

Договірне упорядкування оп

пати праці працівників 

підприємств провадиться на 

підставі системи генеральної, га

лузевої й регіональної угод, що 

укладаються відповідно на націо

нальному, галузевому й регіо

нальному рівнях, а також- колек

тивного договору (на виробничо

му) згідно із Законом України 
«Про колективні договори і уго

ди» . 

На практиці часто виникає 

питання про правомірність уста

новлення в колективних догово

рах мінімального розміру ставок 
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(окладІо) , що rr р вищує законо
давчо закрІr rлонии розмір 
мінімальної заробrтної плати . 

Розглянемо його детальніше : за 
ст. 15 Закону України «Про опла

ту праці» підприємства в колек

тивному договорі самостійно 

встановлюють форми й .системи 

оплати праці, норми праці, розцін

ки, тарифні сітки , схеми посадо

вих окладів, умови запроваджен

ня й розміри надбавок, доплат, 

премій, винагород та інших зао

хочувальних , компенсаційних і 

гарантійних виплат з дотриман

ням норм і гарантій, передбаче

них законодавством, генераль

ною й галузевими (регіональни

ми) угодами. Основою організації 

оплати праці в Україні згідно з 

чинним законодавством є тариф

на система, яка включає: тарифні 

сітки, тарифні ставки , схеми по

садових окладів і тарифно-квалі

фікаційні характеристики (довід

ники) . Норми зазначеного Закону 
й КЗпП України поширюються на 

підприємства, установи, органі

зації всіх форм власності й гос

подарювання. Якщо працівники 

знаходяться в трудових відноси

нах з підприємствами, оплата їх 

праці провадиться згідно з чин

ним трудовим законодавством , 

rобто працівникові має бути вста

новлено тарифну ставку чи ок

лад. При цьому необхідно врахо

вувати норми ст. З цього Закону, 

згідно з якою при виконанні нор
ми праці (обсягу робіт) неквалі фі-
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r• оІІ.н r им nраціоником осноона 

,.,робітна плата не може бути 
ttижчою ВІд мінімальнеІ заробіт

ІЮІ плати, і ст. 6, якою ветановле
Ію , що на підnриємствах органі

' ІІІІЯ оплати праці має здійсню
'' 1 тися з урахуванням міжпосад о
'oro (міжкваліфікаційно го) 
І ІІІОВідношення розмірів тариф

ІІИХ ставок (окладів) . Оскільки всі 

11 нщ види виплат та їх розміри 

rІІfІПриємства визначають само

• 'tино , то не буде порушенням, 

шщо працівникові призначено 

r.Ірифну ставку (оклад), яка для 
t·.ІІаліфікованого працівника має 

1 с.тановлюватися в розмірі , що 

Іt ре вищує законодавчо визначе

, tий розмір мінімальної заробітної 
1111аТИ. 

Також слід зауважити, що у 

'· т 11 розглядуваного Закону зак
ріплено , що мінімальні розміри 

t 1 авок (окладів) заробітної пл а

'и , як мінімальні гарантії в оплаті 

11раці, визначаються генераль

ною угодою. Така норма є обо

в ' я зковою для всіх суб ' єктів 

Індприємницької діяльності , які 

оикористовують найману працю, 

оскільки вона є нормою спеціаль

ного закону у сфері оплати праці. 

Пунктом 2.2 розд. 11 Генераль
ної угоди між Кабінетом Міністрів 

України, всеукраїнськимиоб'єднан

нями організацій роботодавців і 

ПІдприємців та всеукраїнськими 

профспілками і профоб'єднання

ми на 2004 - 2005 роки передба
чено , що мінімальна тарифна 
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ставка робіпrика 1 -го розряду має 

становити не менш 120% розмі

РУ мінімальної заробітної плати 
(крім установ, організацій і зак
ладів окремих галузей бюджетної 

сфери) , що є обов'язковим, оскіль
ки ст. 11 Закону України «Про оп

лату праці» визначає мінімальні 

гарантії в оплаті праці і є нормою 
прямої дії цього спеціального За

кону у сфері оплати праці . 

Норми колективного догово

ру, що допускають оплату праці 

нижче норм, визначених гене

ральною, галузевою або регіо

нальною угодами , але не нижче 

державних норм і гарантій в оп

латі праці, можуть застосовувати
ся лише тимчасово - на період 

подолання фінансових труднощів 

підприємства строком не більше 

6-ти місяців . 

Однак механізми державного 

й колективно-договірного регла

ментування оплати праці ще не 

запрацювали в повному обсязі. 

До того ж на їх функціонування 

негативно впливає недоско- . 

налість реформування грошово

кредитної й податкової систем, 

відставання у формуванні нових 

суб'єктів господарювання , брак 

повноцінної системи соціального 

партнерства тощо. 

Беручи до уваги викладене, 

вважаємо за доцільне внести 

зміни до розд . lV Закону України 
«Про оплату праці» в питаннях 

посилення захисту прав праців

ників у сфері заробітної плати з 
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урохуванням міжнародних норм , 

передбачених Конвенцією МОП 

NQ173 «Про захист вимог праців

ників у випадку неплатоспромож

ності роботодавця» та положень 

Рекомендації МОП N2180 [3, с. 1426-
1431], а також до ст. 9 Закону Ук
раїни «Про колективн і договори і 

угоди » стосовно поширення норм 

галузевих угод на підприємства й 

організації, які за основним видом 

діяльності згідно з державним 

реєстром належать до даної га

лузі . 

Як бачимо, у правовому ре

гулюванні оплати праці має місце 

поєднання державного й локаль

но-договірного методів . Значення 

останнього nостійно зростає. Дер

жава, виступаючи в ролі соціаль

ного партнера , по-перше, сприяє 

своїми координуючими, єдналь

ними діями досягненню соціаль

ного компромісу між працівника

ми й роботодавцями в особі їх 

представницьких орг нІо , по-дру
ге , контролює дотримання закрі

плених законодавством трудових 

прав працівників. 

Отже, колективно-договірний 

метод правового впорядкування 

оплати праці дає можливість 

( а) більшою мірою враховувати 

взаємопов 'язан і інтереси праців

ників і роботодавців , (б) у погод

жувальному порядку визначати й 

фіксувати в колективних догово

рах та угодах взаємовигідні умо

ви оплати праці , (в) брати до ува

ги особливості виробництва й 

організації праці на конкретному 

підприємстві , територіальні особ

ливості регіону й виробничі - га

nузі . Крім того , цей метод дає 

можливість соціальним партне

рам оперативніше реагувати на 

зміни економічної ситуації й ви

користовувати нові , більш дійові 

й ефективніші механізми в оnлаті 

праці . 
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УДК 342.92 О.Г. Фролова , d р юрид нвук. професор 
Нвц10напьнв юридична академІя УкраІни 

імвні Яроспава Мудрого, м. Харків 

СФЕРА ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ 

Поняття «сфера внутрішніх 

справ» зав~и залиUJається ак

' уальним у правових і неправо

uих науках, у теорії управління й 

організаційно-правового регулю

оання в цій царині й у правоохо
ронній практиці nри окресленні 

найефективних шляхів, методів і 
засобів розв'язання злободенних 

проблем охорони прав та свобод 

людини і громадянина, власності , 
законних інтересів підnриємств, 

установ та організацій, а також 

суспільства й держави у цілому, 
забезпеченні громадського по

рядку й громадсько·( безпеки . В 

адміністративно-правовій докт

рині це поняття ще й досі є дис

кусійним і остаточно не визначе

ним. А з огляду на його умовність 
у певному розумінні, складність , 

багатогранність, різноплановість, 

багаторівневість і мінливість, різні 

підходи щодо його визначення, 
різні вчені сьогодні формулюють 
це поняття прямо чи опосередко

вано та й за різними критеріями 
[Див.: 2, с.489-493; 5, с. 75-146; 
6, с. 44-46; 8, с. 163-168] . 

Ураховуючи обмежені обсяги 

даної статті , розглянемо лише 
деякі з них, які є, на нашу думку, 
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найбільш типовими і яскраво реп

резентують собою якісно відмінні 
погляди на тлумачення сфери 

внутрішніх справ. Так, наприКl'Іад, 

Х.П . Ярмакі визначае; це пон~пя 

з акцентом на суб'єкт відповідних 
суспільних відносин , а сам~ як 

систему останніх, де обов'язко
вим суб'єктом висту~ає орган 

внутрішніх справ, йоrо підрозділ , 
установа або окремий слу)І(бо
вець [1 , с. 347]. Але ж таким у 
розглядуваній сфері, який був би, 
як і вказані вище , водночас і 

суб'єктом управління в ній, мо
жуть бути також і спеціально 
уповноважені громадські форму

вання з питань забезnечення гро

мадської безпеки, охорони гро

мадського порядку й державІіого 

кордону. Окрім цього, на практиці 

далеко не в усіх випадках указані 

суб'єкти виступають єдиним обо

в'язковим суб'єктом суспільних 

відносин у цій сфері внутрішніх 

справ та управління у сфері 
внутрішніх справ. За певних виз

начених закономумов (приміром, 
в надзвичайних си-rуаціях, при 
ліквідації наслідків стихійного 
лиха й катастроф rощо). Ними 
можуть бути також підрозділи 
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М і t остерстоо Україн и з питань 
надзвичайних ситуацій та у спра

ва х захи сту н аселення від 

наслідків Чорнобильської катас

трофи або війська й підрозділи 

колишньої Цивільної оборони, які 

згідно з Указом Президента Украї

ни «Про питання щодо перетво
рення військ Цивільної оборони 

України і Державної пожежної 

охорони в окрему невійськову 

службу» від 15 вересня 2003 р . 

[7; 2003.- N238.- Ст. 2024] відпо
відно нин і перетворилися на 

оперативно-рятувальну службу 

цивільного захисту, та ін. Саме 

тому наведена дефініція поняття 

«сфера внутрішніх справ» не є 

універсальною, достатньо по

вною й точною. 

Коротко зупинімося ще на 

одному трактуванні цього понят

тя, яке базується вже на змісті 

суспільних відносин у сфері 

внутрішніх справ , зокрема, на їх 

предметі й об'єкті, що в більшості 

випадків збігаються з предметом 

та об'єктом державного управлі

ння в цій царині. Найбільш вда

ло, з нашого погляду, таке визна

чення сформульовано російськи

ми вченими-адміністративістами 
Л.Л. Поповим і Ю.М. Козловим , 

яке частково відповідає дефініції 

цього поняття, запропонованій 

такими науковцями , як ЮЛ. Би

тяк, С.В . Ківалов та ін. [Див.: 2, 
с.489-49З;З, с.815-819; 10,с.9-

20]. 
Л . Л. Попов і Ю . М. Козлов 
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стверджують [4, с. 346-348], що 
сфера внутрішнІх справ держави 

складається з різних груп суспіль

них відносин , які пов'язані : (а) із 

захистом конституційних прав , 

свобод та інтересів громадян , 

суспільства й держави від зло

чинних та інших протиправних 

посягань; (б) попередженням і 

припиненням злочинів, адмініст

ративних правопорушень; (в) ви

явом і розкриттям злочинів, роз

шуком злочинців та зниклих без

вісти громадян; (г) провадженням 

дізнання; (А) здійсненням попе

реднього слідства по криміналь

них справах, віднесених до ком

петенції органів внутрішніх справ 

(далі - ОВС) ; (е) забезпеченням 

безпеки дорожнього руху; (є) ви

конанням державного пожежно

го нагляду й забезпеченням по

жежної безпеки; (ж) здійсненням 
ліцензійно-дозвільної діяльності ; 

(з) проведенням в життя правил 

реєстрації та зняття громадян РФ 

з реєстраційного обліку за місцем 

перебуванням або за місцем про

живання в межах Росії; (и) конт

ролем за дотриманням правил 

перебування в РФ іноземних гро

мадян, осіб без громадянства та 

їх транзиту через територію Росії; 

(і) охороною власності юридич

них і фізичних осіб за договора

ми та ін . 

Оскільки об'єкти , до яких на
лежить і сфера внутрішніх справ, 

традиційно в праві визначаються 

як певні суспільні відносини , що 
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<,клодаються щодо предмета ос

І нніх або в його царині і певним 

чином його захищають, реалізу

ють чи забезпечують, більш звич

І ІИМ та точним нам вбачається 

саме це визначення досліджува

ного поняття . До категорії «сфе

ра внутрішніх справ» ці вчені 

свідомо відносять суспільні відно

сини , що виникають і формують

ся у зв' язку з розв 'язанням 

найбільш важливих, фундамен

тальних і злободенних проблем 
охорони, захисту й забезпечення 

нормальної багатогранної життє

діяльності держави як цілісного 

організму та ·п громадян, що не

минуче в тих чи інших межах та 

обсягах відбивається в певних 

законах як основні завдання, які 

держава ставить перед відповід

ними державними і недержавни

ми суб'єктами управління , та їх 

функції, що формулюються зако

нодавцем. 

Підсумовуючи й узагальнюю

чи все наведене вище можемо 

сформулювати власну дефініцію 

розглядуваної правової категорії: 

сфера внутрішніх справ держави 

- це сукупність суспільних відно

син, що складаються в процесі 

охорони прав та свобод людини і 

громадянина , власності , гро

мадського порядку та громадсь

кої безпеки, навколишнього при

родного середовища, конституцій

ного ладу в країні , прав і закон

них інтересів підприємств , уста

нов та організацій, а також суспіль-
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ства й держави в цілому від зло

чинних посягань та інших право

порушень шляхом проваджен

ня таких видів діяльності , як 

профілактична, оперативно-роз

шукова, адміністративна (насам

перед адміністративно-наглядо

ва, адміністративно-юрисдикцій

на й адміністративно-виконавча зі 

здійсненням адміністративних 

стягнень і таких заходів адмініст

ративного примусу, як адміністра

тивне затримання й адміністра
тивний привід , тощо), криміналь

но-процесуальна, виконавча 

щодо застосування кримінальних 

покарань та інших заходів кримі

нально-правового впливу, ліцен

зійно-дозвільна та ін . Усі пере

лічені види діяльності забезпечу

ють: (1) попередження й запобі

гання злочинам та іншим право

порушенням; (2) припинення зло
чинів та інших правопорушень; 

(З) виявлення, розкриття й розе

підування злочинів , розшук осіб , 

які їх учинили, а також осіб, що 

зникли безвісти ; (4) провадження 
по кримінальних справах і спра

вах про адміністративні правопо

рушення; (5) притягнення згідно 
із законом осіб, винних у вчиненні 

злочинів та інших правопору

шень, до кримінальної, адмініст

ративної, дисциплінарної, матері

альної чи інших видів відпові

дальності ; (6) виконання кримі
нальних покарань та адміністра

тивних стягнень; (7) забезпечен
ня безпеки дорожнього руху; 
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{8) охорону власності від злочин
них посягань на договірних заса

дах; (9) забезпечення дотриман
ня паспортно-реєстраційного ре

жиму, контроль за міграційними 

процесами та протидію неле

гальній міграцїі; (1 О) надання 
соціальної і правової допомоги 

громадянам та адміністративних 

послугнаселенню; (11) nроведен
ня карантинно-ветеринарних за

ходів і надання практичної допо

моги у справі профілактики , ло

калізацїі й ліквідації карантинних 

хвороб тварин; (12) протипожеж
ного й цивільного захисту насе

лення; (1 З) сприяння в межах 
своєї компетенції державним і 

недержавним органам, підприєм

ствам , установам та організаціям 

незалежно від форм власності в 

реалізації їх функцій і виконанні 

ними своїх обов'язків , передбаче

них законом , та ін. 

Суспільні відносини у сфері 

внутрішніх справ регулюються в 

цілому й насамперед нормами 

адміністративного права з додат

ковим застосуванням у разі необ

хідності норм інших галузей ос

таннього, а загальне керівництво 

покладено на Президента Украї

ни як гаранта державного суве

ренітету й додержання прав лю

дини та громадянина, й на Кабі

нет Міністрів що є вищим орга

ном в системі органів виконавчої 

влади, який спрямовує, коорди

нує й контролює у цій царині 

діяльність не тільки Міністерства 
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внутрішніх справ (далі - МВС) 

України, а й усіх міністерств, цен
тральних та інших органів вико

навчої влади. 

Безпосереднє управління 

внутрішніми справами традицій

но покладено на зазначене 

Міністерство Укра'іни та органи , 
що утворюють його структуру. У 

зв'язку із цим доречно згадати , 
що за радянських часів сфера 

внутрішніх справ і відповідн і 

суспільні відносини , що їі склада

ють. переважно становили со

бою, nідкреслимо, безпосередні 

об'єкти управління авс і майже 
повністю (за винятком окремих 

випадЮв, передбаченихзаконом) 

знаходились у царині уnравління 

цього Міністерства . За роки неза

лежності України й демократи

зацїі сусnільства частка так зва

них безnосередньо керованих (з 

боку саме МВС) об'єктів у сфері 

внутрішніх справ дещо зменши

лася. Однією з nричин цього ста

па докорінна nеребудова держа

ви , що розпочалася з моменту 

проголошення Україною неза

лежності і продовжує відбувати

ся й нині. Значні соціально-nолітичні , 

правові , економічні та інші пере

творення й докорінні зміни . пов'я

зані зі становленням нових рин

кових відносин і розбудовою 

нової суверенної демократичної 

і правової держави торкнулися 

також і сфери внутрішніх справ 

останньої, що дещо nорушило 

традиційно звичний nогляд на 
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МВС nрактично як на єдиний го

nовний і безпосередній суб'єкт 

управління сферою внутрішніх 

справ країни . 

Ці зміни й перетворення 

відбуваються ще й сьогодн і на 

фоні об'єктивних труднощів, тим

часових кризових явищ і про

цесів, які час від часу виникають 

у різних царинахдіяльності сусnіль
ства, і які є неминучими для пері

одів переходу і становлення но
вого соціально-політичного й еко

номічного ладу в будь-якій країні . 

Процеси докорінної nеребудови 

суспільства нерідко супроводжу

ються , з одного боку, зростанням 

правоnорушень і злочинності, а з 

другого -сплесками соціального 

напруження й економічними труд

нощами , в тому числі й деяким 
вимушеним зменшенням бюд

жетного фінансування діяльності 
ОВС України. Саме за таких не~ 

простих умов за роки само

стійності України було прийнято 
низку нових законів та інших нор
мативно-правових актів , що вне

сли певні зміни й доnовнення в 

організаційно-nравові основи і 

правове регулювання діяльності 

ОВС і в кількісно-якісну структу

ру МВС України . 

Наnриклад, Законом України 

від 1 О січня 2002 р. «Про загаль

ну структуру і чисельність МВС 
Укра'інИ>> затверджено оновлену 

структуру МВС 1 загальну (гранич

ну) чисельнІсть nерсоналу [7; 
2002. - N2 16 -Ст. 115]: 
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а) МВС - 324400 осіб, у тому 
числі 240200 осіб рядового і на

чальницького складу. За рахунок 

Державного бюджету України ут

римуються 190500 працівників 
ОВС; 

б) внутрішні війська з ураху

ванням їх періодичного скорочен

ня (наnриклад, станом на ЗО груд

ня 2005 р.)- 33300 осіб, у тому 
числі 32700 військовослужбовців. 

Іншими законами й норматив

но-правовими актами (у тому 

числі відомчими наказами) було 

внесено серйозні зміни не тільки 

в кількісну, а й у якісну структуру 

МВС у цілому та в його окремі 

структурні елементи, які не тільки 

зменшили чи обмежили загальну 

чисельність особового складу 

МВС цього Міністерства в цілому 

й конкретних ОВС, що входять до 

його складу, а й змінили 

співвідношення різних категорій і 

груп особового складу, наnрик

лад, за рахунок часткової розате

стацїі й переведення особового 

складу МВС з офіцерська-на

чальницького складу до вільно

найманого з відповідними зміна~ 

ми його правового статусу. 

Більше того , в деяких випадках 

окремі структурні елементи МВС 

з усіма своїми територіальними 
підрозділами й органами управ

nіння , воєнізованими формуван

нями, навчальними закладами, 

установами, nідnриємствами й 
організаціями були nовністю ви
ведені зі складу й підпорядкуван-

73 



ня МВС України й перетворені 
вже на окремі лише частково воє

нізовані або повністю цивільні 

органи чи установи з підпорядку

ванням їх або іншим відомствам , 

або навіть з отриманням цими 
відокремленими від МВС струк

турними елементами власної 

тимчасової (мабуть, на пере

хідний період) відносної само

стійності і підпорядкуванням їх 

уже безпосередньо Президенту 
Укра.,.ни й Кабінету міністрів Украї

ни , а не МВС, Міністерству юс

тиції , оборони чи будь-якому 

іншому міністерству чи відомству 

України. Приміром цього можна 

назвати підрозділи Державної 

пожежної охорони, які разом з 

військами Цивільної оборони Ук

раїни , як уже вказувалося, були 

перетворені відповідно до указу 

Президента України на окрему 

невійськову оперативно-ряту

вальну службу цивільного захис

ту. 

Законом України «Про Дер

жавну кримінально-виконавчу 

службу України» від 23 червня 
2005р., N2 271 3-IV, підписаним 
Президентом Укра·іни (зі змінами, 

внесеними згідно із Законом від 
З листопада 2006 р., N2 328-V 
(328-16); були визначені правові 
засади організації й діяльності 
Цержавної кримінально-виконав

чої служби України , ·r; завдання й 
повноваження [7 ; 2005.- N2ЗО. 

Ст.409 ; 2006.- N251 . - Ст.519] , а 
Державний департамент з питань 
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виконання покарань та всі його 

воєнізовані формування, терито

ріальні органи управління , уста

нови , підприємства , організації й 

підрозділи на місцях були виве

цені зі складу структури МВС і 

повинні були б увійти в nідпоряд

кування іншому міністерству, зок

рема, на думку вчених і за досві

цом деяких зарубіжних країн 

світу, -Міністерству юстицІі Украї

ни. Проте цього й досі ще не ста

пося, як і не відбулося традицій

ного (для нашої країни і країн, що 
утворилися на території ко

лишнього СРСР) їх повернення 
в структуру МВС з огляду на істо

рію і специфіку діяльності цих 

органів та спільні основні завдан
ня , що вирішуються цими органа

ми й усіма іншими органами 
внутрішніх справ у структурі МВС 

України. 
Про масштабність і рево

люційність перетворень, що й 

досі тривають я к у сфері 

внутрішніх справ і самій системі 

органів МВС, так і в їх організацій

но-правовій діяльності , свідчать 

не тільки відповідні закони Украї

ни, укази Президента й постано

ви Кабінету Міністрів (приклади 
яких наведені нами раніше), а й 
відомчі нормативно-правові акти : 

накази , інструкції, положення , 

розпорядження тощо. Наведемо 

лише один приклад - наказ МВС 

України від 4 червня 2007 р. , 

N2 190 «Про нормативне забез
печення організаційно-штатної 
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роботи», згідно з яким з метою 

підвищення ефективності вирі
шення організаційно-штатних пи

тань при здійсненні заходів з ре

формування системи МВС Украї

ни, вдосконалення нормативного 

забезпечен ня орган ізацій но

штатної роботи в органах і підроз 

ділах внутрішніх справ було зат

верджено: (а) нову структуру цен

трального апарату авс і 

внутрішніх військ МВС України; 

(б) інструкцІю з організаційно

штатної роботи в системі МВС ; 

(в ) перелік посад начальницько

го складу ОВС, військовослуж

бовців внутрішніх вІйськ та відпо

відних Ім граничних спеціальних 

і військових звань; (г) перелік змін 

до нормативно-правових актів 

МВС України з питань організацій

но-штатної роботи та ін . 

П ідсумовуючи викладене , 

зазначимо, що всі перетворення 

і зміни у структурі суспільних 

відносин, я кі складають сферу 

авс, і в організаційно-правовому 

Іх регулюванні , що відбулися і ще 

тривають в Україні й сьогодні, 

потребують поглибленого теоре· 
тичного й науково-практичногс 

вивчення , початок якому покла

дено даною статтею . Достемен
ного аналізу, дослідження і про

гнозування потребують також 

,JІuЖЛИВІ наслідки впливу цих змін 

nеретворень як на стан і динам і· 
ку розвитку самої сфери 

внутрішніх справ, так і на ефек

тивність управління й організацій

но-правового регламентування 

всіх видів діяльності в цій царині. 

Особливої уваги при цьому по

требують висновки щодо прак

тичної результативності роботи 

ОВС України та інших державних 

і недержавних органів, органі

зацій та установ у справі стосов

но протидїІ й боротьби зі злочин

ністю та іншими правопорушен
нями; підтримання і зміцнення 

громадської безпеки , громадсько

го порядку і законності в 

суспільстві. Усе це, безумовно, є 

однією з обов'язкових і необхід

них умов подальшого прогресив

ного розвитку України як суверен

ної й демократичної держави. 
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УДК 347.73 М.д. Перепелица, канд. юрид. наук 

Национальная юридическая академия УкраиньІ 

имени Ярослава Мудрого, г. Харьков 

СУБЬЕКТЬІ ФИНАНСОВОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ: 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ПРАВ 

Вопросу о субьектах финан

сового права (финансового пра

воотношения) посвящено доста

точнее количество работ в фи

нансово-правовой науке. Такие 

учёньrе, как Д . В. Винницкий , 
Н.П . Кучерявенко, Н.И. Химиче

ва, М. В. Карасёва, С.Г Пепеляев 

[См. : З , с. 185; 4, с.488; 5, с. ЗО?-
429; 6, с . 96; 9, с.222] и другие 
исследовали его в различньrх 

ракурсах: определяли понятие, 

видьr , особенности статуса и пра

восубьектности участников фи

нансовьrх правоотношений, изу

чали комплекс видовьrх финансо

вьrх юридических обязанностей и 

субьективньrх прав и пр. [См . : З , 

с. 185; 4, с.488; 5, с. ЗО7-429; 6, 
с.96 ; 9, с.222] . 

С развитием финансовьrх от

ношений, обусловленньrх зконо

мическими потребноетями обще

ства , а , следовательно, и законо

дательства , регулирующего воп

росьr в сфере функционирования 

публичньrх финансов, у субьек

тов данньrх правоотношений воз

никает или видаизменяется сово

купность юридических обязанно

стей и прав. Позтому проблема 
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таких обязанностей и прав, их 

взаимосвязь нуждаются в даль

нейшей разработке. 

Цель статьи - определить 

содержание юридических обя

занностей и прав участников фи

нансовьrх правоотношений , их 

непсередственную связь и её 

особенности, обоснавать поло

жение, что зти обязанньrе субьек

тьr являются таковьrми вслед

ствие преобладания в их право

вом статусе юридических обязан

ностей, а не прав (а в некоторьrх 

видовьrх финансовьrх правоотно

шениях-вообще только обязан

ностей). 

В зависимости от наличия у 

субьектов финансового права 
властвующего полномочия их 

возможно дифференцировать на 

властвующих и обязанньrх [З, с. 29-
ЗЗ; 5, с. З07-429] . Зто обусловле

на , во-первьrх, действием импе

ративного метода правовой рег

ламентации, что приводит к не

равному юридическому положен

ню таких субьектов , во-вторьrх

предметом отрасли финансово

го права , регулирующего отноше

ния, по своей сути являющиеся 
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публичньІми . Безусловно, что та

кая ситуация налагает отпечаток 

на содержание обязанностей и 

прав участников финансовьІх 

правооношений, определяет осо

бенности корреспонденции их 

друг с другом. 

В правовойнаукепод юриди

ческой обязанностью понимает

ся предписанная обязанному 

пицу мера необходимого поведе

ния , которой оно должно следо

вать в соответствии с требовани

я ми управомеченного в целях 

удовлетворения его интересов [1 , 
с.125, 126]; вид и мера должного 
или требуемого поведения [8, 
с. 525] . Как логично отмечает 

С.С. Алексеев, необходимость, 

применительно к юридической 

обязанности понимается в смьІс
пе не обьективной закономерно
сти, а долженствования , осно

ванного на требованиях юриди

ческих норм. Обязанное лицо 

должно поступить только так, а 

не иначе: иного вь1бора в преде

лах данного· правоотношения у 

него нет. Долженствование, ха

рактеризующее содержание юри

дической обязанности, вьІража

ется в мере необходимого пове

цения . Лицо обязано не вообще, 

а строго в очерчённь1х пределах 

[См. : 1, с. 126]. 
Опираясь на вьІшеизпожен

ное , можем отметить , что под 

юридической финансовой обя

занностью надо понимать пред

писанную обязанному ли цу меру 
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необходимого поведения в фи

нансовьІх правоотношениях, ко

торой оно должно следовать в 

зависимости от требований упра

вомеченного в целях удовлетво

рения его интересов . Интерес 

управомеченного лица в финан

совьrх правоотношениях - зто 

интерес государства , представ

пенного системой, соответствую

щих органов . В то же время обя

занное лицо реализует соответ

ствующую юридическую обязан

ность в таких правоотношениях 

с целью удовлетворения своего 

же интереса . Например, обязан

ное лицо-налогоплательщик ре

ализует свою безусловную обя

занность по уплате платежей 

первоначаль но в интересах госу

царства , в результате чего впос

ледствии государство распреде

пит платежи, внесённь1е налого

плательщиками, в их же интере

сах для обеспечения осуществ

ления их же прав. 

В структуру юридической 

обязанности традиционно вклю

чают: (а) необходимость активно 

действовать (обязанность актив

ного поведения); (б) необходи

мость пассивно действовать 

(обязанность пассивного поведе

ния) ; (в) обязанность претерпе

вать мерьr государственно-прину

дительного воздействия ( санк
ции) [1 , с. 128]. Данное положе
ние применимо и при рассматре

нии структурьr финансовой юри

дической обязанности. Так, к обя-
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занностям активного поведения, 

к примеру, в финансовьІх право

отношениях, относятся обязанно

сти по учёту обьектов налогооб

ложения в установленнь1х зако

нодательством случаях, по цепе

еому использованию бюджетньІх 

средств, по осуществлению ва

пютньІх операций, урегулирован

ньІх финансовьІм законодатель

ством, и пр . Здесь речь идёт об 

обязанностях, когда лицо непос

редственно осуществляет комп

пекс соответствующих действий, 

направленнь1х на реализацию 

таких обязанностей. 

К обязаннестям пассивного 

типа можно отнести обязанность 

контролирующих органов при со

вершении различного рода про

еерок не превь1шать своих слу

жебнЬІх полномочий, налогопла

тельщиков - не совершать ряда 

операций, предусмотренньІх на

логовьІм законодательством сего 

активами, находящимимся в на

поговом залоге , нижестоящих 

распорядителей бюджетнЬІх 

средств - не расходевать после

дние на цели, не предусмотрен

ньІе соответствующими нормати

вами их обчислений. 

Обязанностями претерпе

вать мерь1 государственного воз

цействия в финансовьІх правоот

ношениях охвать1ваются обязан

ности их участников уплачивать 

доначисленнь1е суммь1 по нало

говьІм обязательствам, штраф, 

не осуществлять операций , по 

78 

пицензиям (или разрешениям), 

отозваннь1м компетентнь1ми 

органами власти . 

Следует отметить , что у 

субьекта рассматриваемьІх пра

воотношений преобладают юри

дические обязанности активного 

поведения, что связано со специ

фикой предмета финансового 

права - областью отношений в 

сфере движения публичньІх де

нежньІх средств. Мобилизация, 

распределение и использование 

( одновременньІй контроль за все
ми стадиями финансовой дея

тельности) предполагают посто

янное систематическое северше

ние активних действий обязанньІ

ми учасниками таких правоотно

шений. Только таким способом 

возможно достижение целей го

сударства (территориальньІх гро

мад) в зтой сфере. 
Вряд ли возможно вь1делить 

какие-то особенности финансо

вой юридической обязанности , 

кроме того , что она устанавлива

ет необходимую модель поведе

ния в системе правоотношений 

по аккумуляции, распределению 

и использованию (контролю) пуб
личньІх денежнь1х фондов. В це

лом же она соответствует всем 

признакам, присущим юридичес

кой обязанности [1, с. 126-128]. К 
последним относятся: (а) мера 

должного поведения лица , пред

писанного финансово-правовьІ

ми нормами; (б) долженствова

ние в рамках финансовой обязан-

2008/97 



ности , что предполагает установ

ление определённьrх рамок его 

поведения ; (в) мера должного 

поведения обязанного лица, что 
определяется интересами упра

вомеченного (интересами госу

дарства); (г) безусловность и кrt

rегоричность. В содержание фУ. 

нансовей обязанности включает

ся также властньrй императив -
безусловное требование следо

вать предписанному поведению. 

Субьективное право вьrраже

но в строго определённьrх юри

дических возможностях данного 

пица. Слово «мера» при опреде

лении субьективного права озна

чает, что закреплённьrе за лицом 

юридические возможности не 

безграничньr , они чётко обозна

ченьr по содержанию, в зтих гра

ницах лицо может строить своё 

поведение [1 , с. 114]. 
Следовательно, под правом 

субьекта финансового право

отношения необходимо пони

мать принадлежащую ли цу в це

пях удовлетворения его интере

сов меру дозволенного поведе

ния в финансовьrх правоотноше

ниях, обеспеченную принуждени

ем иньrх лиц. Право такого 

субьекта характеризуется рядом 

особенностей отсутетвующих в 

содержании юридической финан

совей обязанности. 

Во-первьrх , большинство 
субьективньrх финансовьrх прав 

не имеют самостоятельной при

родьr своего возникновения. На-
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пример, право плательщика на 

налогавую отсрочку платежа мо

жет возникнуть только при перво

начальном существовании обя

занности по уплате данного пла

тежа. Право органов местного 

~амоуправления самостоятельно 

определять срок утверждения 

решения о местном бюджете так

же наступзет только после уста

новленной законодательством 

обязанности утверждать такое 

решение в целом . 

Во-вторьrх , в своём класси

ческом понимании субьективное 

право предполагает, что управо

моченньrй может по своему ус

мотрению совершать или не со

вершать дозволенньrе действия, 

совершать их в полном обьёме 

или частично , совершать их спо

собом. наиболее удобньrм для 

него. Реализация же субьектив
ного финансового права (боль

шинства таких прав) осложняет

ся соответствующей юридичес

кой финансовой обязанностью, в 
связи с чем такое право являет

ся уже несовершенньrм (т. е. не

полноценньrм) . К примеру, нало

гоплательщик имеет право на 

осуществление ряда операций со 

своими активами, находящимися 

в налоговом залоге. Однако 

прежде чем совершить ту или 

иную хозяйственную операцию, 

он обязан еегласовать все её 

детали с налоговьrм органом: её 

обьём совершения, сnособ, сро
ки, цель и т.д. Более того, если 
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налоговьІй орган, исходя из сво

его (государственного) усмотре

ния примет решение о запрете 

даннь1х действий плательщика, 

реализовать своё субьективное 

налоговое право последний во

обще не сможет (далее у него 

возникает другое субьективное 

право - обжаловать действия 
контролирующего органа в судеб

ном или административном по

рядке). Или же иной пример : обя

занньІй субьект налогового пра

воотношения имеет право на не

сколько льгот по налоговому за

конодательству, но конкретно он 

может васпользоваться только 

одной, т.е. реализовать лишь 

одно своё субьективное право; 

остальнь1е субьективньІе права 

на nользование льготами он осу

ществить не вправе. 

В-третьих, если для восста

новления своего нарушенного 

субьективного права в граждан

еких правоотношениях ли цу пре

цоставляется срок З года (срок 

исковой давности), то в финан

совьІх обязанному лицу предас

тавлен всего 1 год. Так, лицо мо

жет васпользоваться своим пра

вом на получение финансовой 

помощи из бюджета в течение 

бюджетного периода (календар

ного года) . По его прошествии 

оно теряет зто субьективное пра

во , хотя в классическом понима

нии неосуществление лицом сво

его права не должно означать его 

прекращения. Субьективное пра-
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во должно иметь возможность 

бь1ть реализованньІм в любой 

момент, пока оно установлено 

законодательством. 

Как уже отмечалось, влияние 

императивного метода правово

го регулирования обусловливает 

неравное юридическое положе

ние таких участников, а следова

тельно, и неравнозначную юри

цическую силу их правовь1х воз

можностей . 

Чтобь1 рассмотреть вопрос о 

взаимосвязи финансовь1х обя

занностей и прав обязаннь1х уча

стников финансовьІх правоотно
шений , вьІДелить особенности 
такого соотношения, необходимо 

проанализировать некоторь1е ви

довьІе финансовьІе обязанности 

и права (налоговьrе, бюджетнь1е) 

лиц в их органическом единстве. 

Корреспонденция финансо

вьІх обязанностей и nрав вьtра

жается в механизме их взаимо

связи. Но в ряде финансовьІх 

правоотношений последняя име

ет неравнозначньІй юридический 

характер. Так, основной налога

вай обязанностью плательщика 

является обязанность своевре

менно и в полном обьёме упла

чивать налоги и другие обяза

тельньІе платежи , в связи с чем 

ему предоставляется ряд прав, 

рассматрев которьrе можно сде

лать ВЬІВОД, ЧТО ОНИ ВЬІПОЛНЯЮТ 

всnомогательную функцю для 

обеспечения точного , полного и 

своевременного исnолнения ука-
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занной обязанности . 

По закону УкраиньІ «0 поряд
ке погашения обязательств пла

тельщикав налогов перед бюдже

тами и государственньrми целе

вьrми фондами» от 21 .12.2000 г. 

для реализации обязанности по 

уплате налогов плательщику пре

цоставленьr следующие права, 

связаннь1е стакой обязанностью: 

(а) уплатьІ налога по традицион

ной или упрощённой системе на

логообложения, (б) получения 

отсрочки или рассрочки при уп

лате налогов , (в) налогового по

ручительства и пр. [7, с. 2] (зтот 
перечень, заметим , не является 

исчерпьІвающим). 

Право уплатьr налога означа

ет, что налогоплательщик по себ
етвенной инициативе (но в соот

ветствии с основаниями, установ

ленньrми законодательством) 

вьtбирает форму его уnлатьІ no 
традиционной или уnрощённой 

системе налогообложения. Бе

зусловно,законодатель,устанав

ливая данное право, преспедо

вал цель упростить в некоторьІх 

налоговь1х правоотношениях (в 

частности для субьектов малого 

бизнеса) процедуру учёта, упла

тьІ и отчётности по налоговьrм 

платежам. Именно в такой про

цедуре усматриваются и дей

ствия , предоставляющие пла

тельщику напога возможность 

своевременного и попн.ого испол

нения налогавай обязанности. 

Как видим, зто право призвано 
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бьrть своеобразньrм рь1чагом дпя 
обеспечения должного вьІполне

ния обязанности. 

Право на получение отсроч

ки или рассрочки налога означа

ет, что налогоплательщик имеет 

право требовать её, если для зто

го существуют достаточньrе осно

вания. На первьrй взгляд государ

ству невьrгодно применять такие 

механизмьІ, так как при отсрочке 

налогового платежа нарушается 

требование о своевременной и 

полной уплате налога, а при рас

срочке - о полной его уплате. 

Однако, если не предоставить 

плательщику в определённьrх 

ситуациях такие вариантьІ пове

дения, он может просто обанкро
титься и , возможно, даже проце

дура его ликвидации не гаранти

рует полного испопнения налога

вай обязанности. Предоставляя 

же налогоплательщику даннь1е 

права, государство таким спосо

бом как бь1 сохраняет его, чтобьІ 
в последующем он погасил свою 

налогавую задолженность с вьІп

латой nроцентов и смог вьrпол

нять дальнейшие обязанности по 

уплате налогов и попелнять до

ходьr бюджетов. Следовательно, 

и зто право в итоге направлено 

на вьrполнение налогавай обя
занности. 

Право на налогавсе nоручи

тельство означает, что налого

плательщик может еегласовать с 

банком-резидентом вопрос о над

лежащем испопнении обязанно-
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стей по погашению его налоговь1х 

платежей или налогового долга . 

При зтом налоговьІй орган обя

зан отказаться от права налого

вого залога активов плательщи

ка, если банк-резидент поручзет

ся за него . Банк-поручитель при

обретает все налоговь1е обязан
ности и nрава nлательщика по 

вь1полнению его основной нало

говой обязанности. Государство 

применяет ряд механизмов, вьІ

раженньІх в виде налоговь1х 

прав, предоставленньІх платель

щикам, цель которь1х - исполне

ние налоговой обязанности над

лежащим образом. 

Таким образом, корреспон

денция юридическо~ обязаннос

ти по уплате налога и вьІшерас

смотренньІх субьективньІх прав 

обязанньІх участников налогово

го правоотношения вь1ражается 

в неодинаковой юридической 

силе. Обязанность является цен

тром такого налогового правоот

ношения, так как его целью яв

ляется своевременная и полная 

уплата налога, а достичь её мож

но, лишь исполнив юридическую 

обязанность . Субьективнь1е пра

ва, закреплённьІе за управомо

ченньІм ЛИЦОМ, ВЬІПОЛНЯЮТ ВСПО

МОГательную роль и содействуют 

при определённьІХ обстоятель
ствах надлежащему исполнению 

обязанности. 

При рассметрении вопроса о 

взаимосвязи финансовь1х обя

занностей и субьективнь1х прав 
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субьектов бюджетньІх правоот

ношений становится яснь1м , что 

в ряде таких правоотношений 

обязанности и права совпадают, 

образуя бюджетнь1е полномочия. 

Так, в соответствии с ч.2 ст. 20 
Бюджетного кодекса УкраиньІ 

«бюджеТНЬІМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

nризнаются права и обязанности 

участников бюджетнь1х правоот

ношений» [2, Ст. 189]. Анализ та
ких полномочий позволяет сде

лать вь1вод, что слияние бюджет· 

нь1х обязанностей и прав приво

дит к тому, что вторь1е как бь1 ра

створяются в первь1х и речь мо

жет идти только об обязанностях. 

К примеру, органь1 местного са

моуправления вправе самостоя

тельно утверждать свой бюджет. 

Такое право одновременно вьІс

тупает и обязанностью данного 

субьекта . если бьІ зто бьІло пра

во в классическом его понимании 

(т.е . возможность суб'ьекта все

пользоваться либо не воспользо

ваться им), никаких мер юриди

ческой ответственности здесь бь1 

не бьІло. Однако, если орган ме

стного самоуправления не реали

зует данное право, то к виновнь1м 

лицам будут применень1 соответ

ствующие санкции . Значит, речь 
здесь идёт об обязанности тако

го субьекта 

Возможна ситуация , когда 

субьект бюджетного правоотно

шения имеет субьективное пра

во, реализация которого ослож

нена юридической обязаннос-
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тью. Согласно ст. 15 Бюджетного 
кодекса УкраиньІ министр финан

сов при осуществлении государ

ственного займа вправе с целью 

зкономии средств и зффективно

сти их использования вь1брать 

кредитора, вид займа и валюту 

заимствования. Однако при реа

пизации такого права он обязан 

координировать его осуществле

ние с решениями Кабинета Ми

нистров УкраиньІ и с учётом тре

бований последнего. В таком 

бюджетном правоотношении ми

нистр финансов не может само

стоятельно реализовать своё 

право, а обязан корректировать 
его с учётом требований , уста

н овле нньІх соответствующей 

бюджетной обязанностью . 

Подводя итог вьrшерассмот

ренньІм положениям, можно от-

метить , что воздействие импера
rивного метода правового регу

лирования обусловливает нерав
ное юридическое положение уча

стников финансовьІх правоотно

шений, а следовательно, и нерав

нозначную юридическую силу их 

правовьІх возможностей, вьІра
женньІх в виде финансовьІх обя

занностей и субьективнь1х прав. 

В ряде финансовьІх правоотно

шений юридические обязанности 
могут сливаться с субьективньІ
ми правами, образуя бюджетньІе 
полномочия , либо занимают гла

венствующее место по сравне

нию с правами, являющимися 

своебразнь1ми вспомогательньІ

ми рьrчагами для осуществления 

юридических обязанностей (на

логовьtе обязанности и налого

вьІе права). 
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венко Н.П. Курс налогового nрава . В б-ти т. - Т.2: Введение в теорию налогового nрава. -
Харьков Леrас, 2004 - 600 с. б. Налоговое nраво: Учеб nособ. І Под ред. С Г Пепепяввв . -
М ИД ФБК ПРЕСС, 2000 -496 с. 7. О nорядке nоrашения обязательств nлательщикав нало
гов nеред бюджетами и государственн~:о~ми целев~:о~ми фондами Закон УкраинЬІ от 
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УДК 346.542: 347.745 І.М. Крючков, здобувач 
при кафедрі господарського права 

Національна юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ГРАЦІОННІ ДНІ В ЖЕНЕВСЬКОМУ 

ВЕКСЕЛЬНОМУ ПРАВІ 

Майже в кожної сучасної мо

нографїі з nитань вексельного 

права є особистий розділ- «Гло

сарій», у якому автори розміщу

ють перелік специфічних век

сельних термінів з коментарями 

щодо їх змісту. Як правило, в гло

сарії не наводяться висновки 

щодо проблем теорії права , а 

тільки термін , та його визначен

ня . Але інколи, автори виходять 

за ці рамки, та розширюють по

яснення якого-небудь терміна 
окремим теоретичним висновком. 

Наприклад, у глосарії до своєї 

роботи «Вексельна справа» 

Ю.М . Мороз наводить коментар 

категорії «граціонні дні»: це «Дні 

відстрочення платежу (істор. дні 

очікування), передбачені законо

давством низки країн пільгові дні, 

на які подовжується термін пла

тежу за векселем (як правило, 

таких днів 3). У країнах, які вхо
дять до системи женевського век

сельного права, граціонних днів 

немає» [8, с. 446]. 
На перший погляд, нічого 

особливого в цьому тлумаченні 
немає. Про платіж за векселем 
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написано достатньо вичерпно. 

Так званих білих плям тут просто 
бути не може. До речі, вказана 

робота Ю.М. Мороза є однією з 

кращих сучасник вітчизняних мо

нографій , а гпосарій до неї - є 

один з найповніших та найдок

ладніших. 

Проте кожна думка, яка праг

не стати істиною , має витримати 

всебічну перевІрку. «Пошук істи

ни повинен спиратися на принци

пи об'єктивності , всебічності й 
доведеності» [10, с. 107). Тому 
автором даної статті поставлено 

перед собою завдання перевіри

ти викладену тезу про те, що гра

ціонних днів у женевському век

сельному праві не існує. 

Розпочати слід з того, що те
орія вексельного платежу є най

важливішим складником усієї век

сельної теорії, їі ядром. І це не 

буде перебільшенням . Кожний 

розділ Женевської вексельної 

конвенції 1930 р., яка була вве

дена в дію Законом України від 6 
пипня 1999 р. за NQ 826-X\V «Про 
приєднання України до Женевсь

кої вексельної конвенції, якою 
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введений Уніфікований закон про 

переказний та простий вексель» 

[4; 1999. - NQ 34. - ст. 290], сто
сується цього питання. Кожна 

монографія або журнальна стат

тя з питань вексельного права так 

чи інакше викладають теорію век

сельного платежу. Найвідоміши

ми науковцями, які висвітлювали 

цю тему, є С.М. Бараць, Г.Ф. Шер
шеневич В.А. Бєлов, А.А. Виш

невський, Ю.М. Мороз, В . В . Гра

чов, Л.Ю. Добриніна [Див . : 1-3; 5; 
7; 9; 11]. 

У процесі викладу загальної 

теорії неможливо залишати без 

уваги їі складові елементи , навіть 

такий незначний з них як поняття 

«граціонні дні» . Зазначимо , що 
сам текст зазначеної Женевської 
вексельної конвенцП 1930 р. (дал і 

- Конвенція) категорією «граці

анні дні» не оперує. Вона з'яв

ляється , лише коли положення 

Конвенції порівнюють з нормами 

англо-американського вексель

ного права і при екскурсі в істо
рію розвитку і становлення же

невської системи вексельного 

права. 

Термін «граціонні дні» , має 

англійське походження. З англійсь

кої days of grace перекладається 
як «дні очікування» . Англійський 

вексельний закон, залишаючись 

вірним історичній традиції, зберіг 

існування цих nільгових дні~ і до 

сьогодення [11 , с. 126 ,1 27] . 
Граціонні дні (у кількості 3-х) до

пускаються щодо всіх векселів, 
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окрім тих , що підлягають сплаті 

за пред'явленням. По суті, це є 

законне відстрочення платежу по 

векселю, яка застосовується за 

бажанням зобов'язаної особи. 

Прикладом тому можуть служи

ти положення чинного Єдиноти

пового торгового кодексу США, 

прийнятого Конгресом у 1968 р. 
Так, згідно з п . d) ч. 1 ст. 3-109 
указа ного кодексу документ 

підлягає сплаті в певний строк із 

застереженням про можливе 

відстрочення платежу за розсу

дом укладача або акцептанта [8, 
с. 125, 126]. Як невеличкий комен

тар зазначимо, що вексельне за

конодавство США засновано на 

англійському законі про переказні 
векселя від 18 серпня 1882 р. 
(Bills of Exchange Act). 

На відміну від англо-амери

кансько·/ системи права, більшість 

країн Європи, які уніфікували своє 

законодавство і створили так зва

ну женевську систему вексельно

го nрава , положення про граці~ 

он ні дні у своє вексельне законо

давство не включили. Хоча був 

час, коли дні очікування широко 

застосовувались і в Європі . Для 

цілово"І практики це було звичай

ним явищем. Свій досвід засто

сування граціонних днів мала та~ 

кож і Росія , але він був незнач

ним і на Ті теренах не прижився. 

Усе почалося з 1807 р., коли 
було затверджено новий Фран

цузький торговий кодекс (Code de 
commerce), якій містив і норми 
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вексельного права . ІІавизна ос

таннІх спонукала до прийняття їх 

іншими країнами , у тому числі й 

Росією . На базі вексельних норм 

Торгового кодексу 25 червня 1832 р. 
було видано другий російський 

Вексельний Устав, відмінною ри

сою якого було те, що він поряд 

із запозиченнями із французько

го закону містив уже знайомі риси 

германської системи вексельно

го права. 

Проте, незручності , пов'язані 

з використанням французького 

вексельного права в Росії, відгук

нулися майже негайно . Якщо 

Франція тяжіла до класичної ро

манської (італійської) системи 

вексельного права , то Росія оріє

нтувалася на право германське. 

Це можна пояснити тим, що тор

говельні відносини Росії з Герма

нією були тіснішими, ніж із Фран

цією. Звичаї і практика ділового 

обороту в Росії були ближчими 

германським . Для російських 

купців було зручнішим дотриму

ватися германських традицій век
сельного обороту. З прийняттям 

у 1847 р. Загальногерманського 

вексельного статуту остаточно 

виявилося протистояння 2-х сис

тем - германської і франко-ро

манської С.М. Бараць, посилаю

чись на Borchardt'a, нараховував 
15 пунктів , які містили відмінності 

германського й романського типів 

вексельного права [1 , с. 644-646]. 
У п. 12 цього списку він відзна
чав, що граціонні дні (дні очіку-

86 

вання), або nільговІ , коли вексе

педержатель позбавляється пра

ва вимагати платежу у визначе

ний термін від векселедавця 

(простого векселя) і трасата-ак

цеnтанта (переказного векселя), 
допускаються ще англійським , 

північно-американським, датсь

ким і російським правом. Гер

манське право допускає для век

селедержателя 2 дні на опротес
тування векселя і , на противагу 

англійському, північно-амери

канському, іспанському, уруг

вайському, португальському, ро

сійському і голландському праву, 

не допускає навіть впливу непе

реборної сили [1 , с. 646]. 
В подальшому, з 50-х років 

ХІХ ст .. прагнення до об'єднання 

вексельного права всіх країн , що 

брали участь у міжнародній 

торгівлі , nризвело до прийняття 

Бременських правил. Вони місти

ли однакове вирішення тих пи

тань . у яких законодавства країн 

найбільше розходилися. Цікаво , 

що ця перша уніфікація , яка ста

ла прообразом Женевської век

сельної конвенції 1930 р., була 
створена в дусі Загальногер

манського вексельного статуту. 

Серед урегульованих приписів 

містилося , зокрема, й положення 

про заборону днів очікування 

(граціонних днів) . Ця заборона 

пережила віковий рубіж і органіч
но влилася в норми нині чинної 

Женевської конвенції 1930 р. й 
чинного вексельного законодав-
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С І on вже незалежно І УІ<ра Іни . 

На цьому можна було б ста

"ити крапку. Ю. Н . Мороз мав ра

І \І Ю, що граціонних днів женевсь
ка система вексельного права не 

передбачає. Ці пільгові дні для 

зобов'язаної за векселем особи 

залишаються лише в країнах 

Іншої система права- англо-аме

риканської. 

Але все ж таки існує один 

момент, який потребує свого роз

'яснення. Як зазначив С.М. Ба

раць, норми Загальногермансь

кого вексельного статуту допус

кали для векселедержателя 2 дні 
на опротестування векселя . Але 

що це за дні? Яка їх правова при

ІJОда і чи існують вони в Женевсь

кому вексельному праві? 

Пошук аналогій, проведений 
за текстом Женевської конвенції 

1930 р., виявив існування тотож
ного положення. Частина 1 ст. 38 
Конвенції [4 ; 1992. - N2 35 . -
Ст. 516] встановлює, що держа

тель переказного векселя зі стро

ком платежу на визначений день 

або у визначений термін від дати 

складання чи пред'явлення пови

нен пред'явити його для платежу 

або в день, коли він підлягає оп

латі, або в один із двох наступ

них робочих днів. 

Отже, вказівка на 2 дні в Кон

венції існує. Але як вона може 

бути пов'язана з граціонними дня

ми? Відповідь на це запитання 

можна знайти в роботі Г.Ф . Шер

шеневича «Курс торгового пра-
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ва» , у тій їі частині , що присвяче

на вексельному праву. Досліджу

ючи теорію вексельного платежу, 

вчений приділив достатньо ува

ги положенням про можливість 

його відстрочення [ 11 , с. 126-129]. 
Він вказав , що , по-перше , 

відстрочення платежу можливе, 

а по-друге, існують 2 форми та
кого відстрочення - добровільне 

й законне . 

Добровільне відстрочення 

наступає, коли досягнуто згоди 

між векселедержателем і зобо

в'язаною за векселем особою. Го

товність надати пільги боржни

кові може виразитися 2-ма спо

собами - в переписуванні вексе

ля й у відстрочці платежу за ним. 

У першому випадку колишній век

сель замінюється новим, у дру

гому - в колишньому векселі 

термін платежу замінюється на 

новий шляхом проставляння 

відмітки на самому векселі . При 

цьому сила відстрочення плате

жу поширюється тільки на осіб, 

я кі брали участь в угоді . Тому, 

коли первісний строк минув і век

селедержатель , залишаючись 

вірним даного ним відстрочення, 

не пред'являє векселя до плате

жу, звільняє від цього обов'язку 

всіх, хто підписав вексель, а в 

переказному векселі також і век

селедавця. Якщо всупереч домо

вленостям векселедержатель 

передає вексель іншій особі , вона 

має право не керуватися 

відміткою про відстрочення , 
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ОСІ<ІЛЬІ<И ДЛЯ ІІС'і UOIIO 116 МSЄ тако'І 

зобов'язально'і сила, як до 'іі по

передника . 

Законне відстрочення плате

жу наступає в таких випадках: 

а) коли строк платежу припа

дає на святковий день . Стаття 72 
Конвенцїі 1930 р. визначає: якщо 
строк платежу за переказним век

селем настає у встановлений за

коном неробочий день, платіж не 

можна вимагати раніше наступ

ного робочого дня; 

б) при настанні надзвичайних 

обставин, таких як війни , земле

трус та ін . У таких випадках зако

нодавець спеціальним законом 

надає відстрочення платежів за 

всіма видами боргових зобов'я

зань, у тому числі й за векселя

ми. Таки акти відстрочення пла

тежів мають назву «Мораторїі» . 

в) коли воно передбачено · 

чинним законодавством , тобто 

йдеться про передбачені законом 

граціонні дні (Англія , США) . 
Вище вже вказувалося , що 

кра"іни женевсько"і вексельно·і си

стеми відмовилися від граціонних 

днів на користь боржника. Підста

вою для цього послужило те , що 

цей вид законного відстрочення 

породив ускладнення з розрахун

ком строку платежу. Крім того , 

виявився ще один , дуже вагомий 

аргумент проти днів очікування . 

Практика показала , що ніяко·і ко

ристі (навіть для самого боржни

ка) від ціє"і пільги немає. Граціонн і 

дн і передбачаються вже п ри 
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сю1аданн І векселя, оскільки строt< 

платежу визначається з таким 

розрахунком , щоб день, коли 

платіж повинен бути зроблений , 

співпадав з останнім днем чекан

ня. 

Замість граціонних днів на 

користь боржника вексельний 

статут увів граціонні дні на ко

ристь кредитора, надаючи тому 

можливості пред'явити вексель 

як у день настання строку, так і 

протягом двохнаступних робочих 

днів. 

Які ж висновки можна зроби

ти з наведених положень щодо 

теорїі вексельного права? Ос

танній з абзаців теоретичних ви к

ладок Г. Ф . Шершеневича є най

важливішим з ус і х . У ньому 

криється відповідь на головне 

питання ціє'і статті : чи існують гра

ціонні дні в женевському вексель

ному праві. Поглиблене вивчен

ня теорїі відповідь дав: так, граці

онні дні в женевському праві існу

ють . Отже, погляд на граціонні дні 
як на такі, що можуть бути вико

ристані виключно боржниками за 

'іх розсудом чи виключно на 'іх 

користь, є помилковим. 

Виявилося , що й англо-аме

риканська, і женевська системи 

вексельного права визнають існу

вання граціонних днів. Але по

зиці'і цих систем відрізняються 

при визначенні правового режи

му ·іх застосування. Англо-амери

канська встановлює правило , 

згідно з яким дні очікування мо-
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жуть застосовувати на свою ко

ристь тільки вексельні боржники . 

Женевська ж система навпаки , 

nраво використати пільгових днів 

віддала виключно вексельним 

кредиторам. 

Як уже було підкреслено , 

вітчизняне вексельне законодав

ство визначення поняття «граці

онні дні» не наводить. Тому, спро

буємо цьому поняттю дати влас

не трактування. 

Граціонні дні- це дні очікуван

ня (пільгові дні), при застосу

ванні яких платіж за векселем із 

строком платежу на визначений 

день або у визначений строк від 

дати складання чи від пред'яв

пення здійснюється не в день, 

коли такий строк настає, а про

тягом декількох днів або через 

декілька днів після його настан

ня. Граціонні дні могуть бути ви

користані на свою користь і за 

своїм розсудом як вексельним 

кредитором , так і ве ксельним 

боржником. Можливість, кіл ькість 

і порядок застосування граціон

них днів визначаються законо

давством. 

Таким чином , викладена ар

гументація спростовує одну з ба

гатьох істин які беруться на віру, 

але не перевіряються. Отже , ус

талена думка про відсутність гра

ціонних днів у женевському век

сельному праві виявилася 

міфом. 
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ЦЕЯКІТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИІНСТИТУТУ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 
ПОРУШЕННЯ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Забезпечення правопорядку 

в царині виробництва й перероб
ки сільськогосподарської про

дукції є одним з пріоритетних на

прямків державної політики й 

важливим чинником сталого роз

витку вітчизняної економіки , що 

підтримується комплексом ме

тодів державного й ринкового 

регулювання, а іноді й державно

го примусу. 

Серед головних і найбільш 

ефективних методів додержання 

законності в аграрних відносинах 
є їх адміністративно-правова охо

рона , яка здійснюється шляхом 

встановлення адміністративної 

відповідальності за вчинення 

правопорушень. 

У реформуванні інституту 

адміністративної відповідаль

ності важливу роль відіграє чітка 

ідентифікація однорідних суспіль

них відносин , що охороняються 

нормами адміністративного пра

ва . В аграрному секторі це доз
волить виявити певні види аграр

них відносин , які не підпадають 

під адміністративно-правову охо-
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рону, й вирішити низку практич

них проблем по усуненню не- . 
долі ків. 

Дослідженню деяких аспектів 

адміністративно-правової охоро

ни в цій сфері присвячені праці 

відомих правознавців-аграрників 

- В. З. Янчука , 0.0. Погрібного , 

Н . І . Титово'І, В .М . Єрмоленка та 
знаних адміністративістів -
Є . В . Додіна , В . К . Колпакова , 

0 .1. Остапенка та інших, а також 

молодих учених у галузі адмініст

ративного права М.В. Гаєвець, 

Т.С. Кичилюк, О.Ю . Піддубного , 
О.П . Світличного , Ю.В. Ярмолен

ко . Разом із тим нагальною є не

обхідність узагальнення поруше

ної проблеми. 

Метою цієї статті є загальний 

анал із аграрних відносин як об

'єкта адміністративно-правової 

охорони й захисту. 

Загальновідомо , що право

відносини - це врегульовані нор

мами права вольові сусп ільн і 

відносини , що виражаються в 

конкретному зв'язку між право

мочними й зобов'язаними суб 'єкта-
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ми (носІями суб'єктивних юридич

них прав , обов 'язків , повнова
жень і відповідальності) і забез
печуються державою [4, с. 345]. 
Відтак, поділяючи їх на види , по

трібно враховувати особливості 

норм права, якими такі відноси

ни регулюються. 

Н . І . Титова слушно зауважує, 

що аграрне право регламентує 

переважно відносини з організаціі 

й виробничої діяльності всіх 

сільськогосподарських 

підприємств та об'єднань [5, с. 111-
116]. Аграрні правовідносини ви
никають у процесі виробництва 

продуктів харчування , продо
вольства й сировини рослинного 

і тваринного походження, пере

робки й реалізації такої продукціі 

суб'єктами аграрного бізнесу. У 

науковій літературі ними також 

вважають відносини зі створення 

й реєстрації суб'єктів аграрного 

виробництва, членські, соціальні , 

виробничо-технологічні (пов'язані 

з додержанням технології вироб

ництва) , договірні, позадоговірні 

й фінансово-кредитні та інші 

відносини сільськогосподарських 
товаровиробників . 

Головна особливість дослід

жуваних правовідносин полягає в 

тому, що вони не складають єди

ного цілісного правовідношення , 

а є органічним комплексом зе

мельних, майнових, трудових та 

організаційно-управлінських 

відносин [3, с. 70]. 
Кожен з вищенаведених 
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ВИДІВ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН регу

ЛЮЄТЬСЯ традиційними галузями 
права - адміністративним, зе

мельним, цивільним, трудовим, 

фінансовим і т.д. Однак у своїй 

сукупності вони орієнтовані на 

правове забезпечення сільсько

господарського виробництва й 

соціального захисту працівників 

аграрного сектора. З урахуван

ням таких особливостей ці відно

сини становлять єдиний масив -
аграрно-правові відносини. 

Специфіка розглядуваних 

правовідносин зумовлена багать

ма чинниками, серед яких вико

ристання землі , інших природних 

ресурсів і живих організмів як ос

новного засобу виробництва, се

зонність робіт, особливості про

живання у сільській місцевості та 

ін . 

У перебігу дослідження інсти
туту адміністративної відпов і 

дальності за порушення аграрно

го законодавства виникає потре

ба у виокремленні з усього маси

ву аграрних відносин тих , які є 

об'єктом адміністративно-право

вої охорони й захисту як аграрні , 

а не земельні , трудові , екологічні 

тощо. На нашу думку, це дозво

пить краще структурувати законо

давство про адміністративну 

відповідальність за правопору
шення в аграрному секторі й 

відмежувати існуючі склади про

ступків у цій галузі економіки від 

суміжних. 

Загальноприйнятою є класи-
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фікація аграрних відносин залеж

но від сфери виникнення . Розріз

няють внутрішнні , зовнішні й ле

галізаційні аграрні відносини . 

Останні виникають при визна

ченні статусу суб'єктів агробізне

су різних організаційно-правових 

форм та їх державній реєстрації. 

Внутрішні аграрні право

відносини складаються всередині 

господарств і регламентуються 

локальними нормативно-право

вими актами. До них відносять 

майнові , земельні, трудові й 

організаційно-управлінські відно

сини, пов'язані з використанням 

засобів праці , організацією ви

робництва, оплатою праці тощо. 

Зовнішні аграрні правовідно

сини виникають між сільськогос

подарськИмитоваровиробниками 
між собою й органами державної 

влади . Вони регулюються норма

тивно-правовими актами , що 

приймаються уповноваженими 

органами державної влади. До 

них належать відносини : (а) у 

сфері реалізації права власника 

на землю, цілісні майнові комп

лекси, засоби, знаряддя і продук

цію виробництва та на інші об'єкти, 

що належать суб'єктам аграрно

го виробництва на праві влас

ності або інших правових титулів ; 

(б) з виділення майнових паїв ; 
(в) зі здійснення операцій із цінни

ми паперами; (г) щодо немайно
вих прав, що підлягають грошовій 

оцінці й мають грошове виражен

ня (вартість). До аграрних право-
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відносин можна віднести не всю 

сукупність зовнішніх відносин 

суб'єктів агробізнесу, а лише ті з 

них, які відбивають особливості 

сільськогосподарського товаро

виробництва. При цьому вони не 

втрачають своєї галузевої приро

ди, як правило, цивільно-право

вих та адміністративно-правових 

відносин. Характеру аграрних такі 

відносини набувають лише взяті 

в сукупності. Деліктні відносини 
суб'єктів аграрних відносин у 

теорії аграрного права належать 

теж до зовнішніх. 

Існуючий в науці аграрного 

права поділ аграрних відносин на 

внутрішні й зовнішні , на нашу 

думку, не повною мірою задо

вольняє науковий інтерес до 

відокремлення тієї їх частини , яка 

перебуває під адміністративно

правовою охороною як специфі

чний вид суспільних відносин . 

Встановлюючи коло відносин , які 
охороняються адміністративними 

нормами як аграрні, доцільніше 

застосовувати критерій об'єкта 
цих відносин. Об'єктом будь-яких 

відносин є те , з приводу чого ви

никає і здійснюється діяльність 

суб'єктів. Об'єкти аграрних пра

вовідносин досить різноманітні. 
Земля є ·;х найважливішим спе

цифічним об'єктом, оскільки вона 

виконує роль головного засобу 

виробництва й просторового ба

зису діяльності. Земельні відно

сини одночасно регулюються й 
земельним правом. Ось чому ви-
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никає необхідність у визначенні 

меж їх регламентації нормами 

аграрного права. 

Суспільні відносини , що скла

даються й існують з приводу зе

мель сільськогосподарського 

призначення є частиною саме 

аграрних відносин. Коло останніх 
охоплює: (а) порядок та умови 

надання права власності на зем

лю і права землекористування, 

(б) зміст цих правомочностей і 

(в) питання організаційно-управ

лінського забезпечення раціо
нального використання й охоро

ни земель сільськогосподарсько

го призначення [4, с. 15]. Аграр
ними, з точки зору вчених, також 

є відносини з виділення земель

ної частки (паю). Одночасно слід 

підкреслити, що наведені 

суспільні відносини мають под

війний, комплексний характер, 

тому їх слід відносити до аграр

ного й земельного права. 

Отже, відносини стосовно 

земель сільськогосподарського 

призначення перебувають під 

охороною адміністративного пра

ва як аграрні. 

Не менш важливим об'єктом 

аграрних відносин (поряд із зем

лею) є праця, а значить, і трудові 

відносини. Реалізуючись в аграр

ному секторі економіки, вони на

бувають специфічного змісту. На 

думку Н.І. Титової, у сільському 

господарстві вони виступають як 

«складні земельно-трудові або 

еколого-трудові відносини, оскіль-

2008/97 

ки праця тут - органічне викори

стання природних якостей землі 

в процесі виробничої сільськогос

подарської діяльності» [5, с. 149]. 
їх особливість у сільському 

господарстві полягає у своєрідно

му упорядкуванні робочого часу, 

організації й охороні праці у тва

ринництві й рослинництві. Ще 

однією особливістю є застосуван

ня контракту при найманні праців

ників колективних сільгосппідп

риємств (КСП), фермерських гос

подарств, сільськогосподарських 

кооперативів, у галузі карантину 

рослин . 

У суб'єктів кооперативного 

типу трудові відносини є похідни

ми від їх членства як співвлас

ників майна цих кооперативних, 

аграрних підприємств. Певні 

особливості трудових аграрних 

правовідносин простежуються й 

у селянському фермерському 

господарстві. Тут, будучи члена

ми однієї родини, громадяни всту

пають у такі відносини зі своїм же 

господарством в особі його голо

ви. Вони є робочою силою, за яку 

господарство справляє ветанов

пені законодавством виплати 

державі (пенсійний фонд), а се

лянське фермерське господар

ство в особі фактично його голо

ви надає їм роботу [1, с. 67]. 
Колектив сільськогоспо

дарського підприємства у процесі 

трудової діяльності поділяється 

на ланки, бригади і т.д. Таким чи

ном, трудові відносини, що зумов-

93 



nюються особnивостями право

вого статусу суб'єктів сільськогос

подарської діяльності, перебува

ють під адміністративно-право

вою охороною як аграрні. 

Загалом же земельні й тру

дові відносини в масиві аграрних 

відіграють найважливу роnь і у 

своїй сукупності набувають своє

рідного синтезованого характеру, 

що зумовлюється нерозривністю 

в процесі аграрного виробництва 

земnі й праці на ній. 

Поряд з потребою раціональ

ного використання земеnь 

сільськогосподарського призна

чення важливе значення має та

кож ефективне використання 

інших природних ресурсів - вод

них, лісових, загальнодоступних 

корисних копалин, які теж висту

пають об'єктом аграрних відно

син. Екологічні відносини є дещо 

новим явищем для сільського гос

подарства, однак уже сьогодні 

вони становлять значний масив 

відносин в аграрному вироб

ництві. З нашого погляду, відно

сини в царині охорони природи й 

використання 'nриродних ре

сурсів, що випnивають зі специфі

ки сільськогосподарського вироб

ництва, перебувають під адміні
стративно-правовою охороною як 

аграрні . (Наприклад, застосуван

ня, зберігання, транспортування, 

знешкодження, nіквідація й захо

ронення пестицидів та агро

хімікатів) . 

У процесі інтенсифікації рин-
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кових відносин, відновлення 

інституту приватної вnасності на 

нерухоме майно і встановлення 

рівноправності всіх форм влас

ності й організаційно-правових 

форм ведіння сільського госпо

дарства значно посилилася ва

гомість майнових аспектів аграр

них відносин. Майно є базисним 

об'єктом аграрних відносин, а 

майнові відносини становлять їх 

основу. За період незалежності 
України ці правовідносини в 

сільському господарстві зазнали 

суттєвих змін . Особливої ваги 

вони можуть набути після введен

ня земеnь сільськогосподарсько

го призначення в цивільний обо

рот. Зняття мораторію на продаж 

цієї категорії земеnь зумовить 

потребу посилення їх адміністра

тивно-правово"і охорони й захис

ту. 

Крім цього, нового змістово

го наповнення набувають гаран

тування й охорона державою 

прав інтелектуальної власності . 

Специфічними їх об'єктами в аг

рарній сфері є права на сорти 

рослин і штами мікроорганізмів. 

Таким чином, майнові відносини 

щодо вказаних об'єктів інтелекту

альної власності теж перебува

ють під адміністративно-право

вою охороною як аграрні . 

Важливим об'єктом майнових 

аграрних відносин є сільськогос

подарська продукція. До неї на

лежать сільськогосподарські й 

технічні культури, фрукти, мало-
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ко , яйця , мед , продукція тварин

ного походження тощо. У науковій 

правовій літературі сформувала
ся думка, що аграрними є лише 

відносини, що склалися в процесі 

вирощування й первинної пере

робки цього виду продукції. Готові 

продукти харчування вчені не 

відносять до предмета регулю

вання аграрного права. У той же 
час частина адміністративних 

проступків у царині виробництва 

останніх вчинюється саме на ста

діях вирощуван.ня й первинної 

переробки (наприклад, вироб

ництво, зберігання, транспорту

вання або реалізація продуктів 
харчування чи продовольчої си

ровини, забруднених мікроорган і

змами та іншими біологічними 

агентами понад гранично допус

тимі рівні- ст. 423 КУпАП) . 
Отже , відносини , що стосу

ються виробництва й переробки 

сільськогосподарської продукції, 

а деякі з них - виробництва про

дуктів харчування , охороняються 

нормами адміністративного пра

ва як аграрні . 

Варто також відзначити непе

ресічну роль управлінських відно

син для аграрного сектора еконо

міки . Попри подальше розширен

ня ринкових механізмів його рег

ламентування , державно-влад

ний вплив на цю галузь зали

шається досить значним . Це зу

мовлено важливістю сфери 

сільськогосподарського вироб

ництва для держави, їі вразливі-
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стю й можливістю безпосереднь

ого впливу на здоров'я населен

ня . 

Як слушно відмічає В.П . Жуш

ман , функціонування суб'єктів 

підприємницької діяльності не

можливе без чіткої організації 

процесу по виробництву сільсько

господарської продукції, їі пере

робці й реалізації, узгодженості в 

діях не тільки їх структурних 

підрозділів , а й окремих праців

ників . Без цього сільськогоспо

дарське виробництво неможли· 

ве , а тому організаційно-уп 

равлінські відносини , що склада

ються в цьому процесі , станов

лять вісь суспільних відносин , які 

є предметом аграрного права [1 , 
с. 87]. Організаційно-управлінські 

відносини традиційно регулюють

ся адміністративним правом . Од

нак з урахуванням особливостей 

управлінської діяльності в АПК 

вони становлять також частину 

аграрних правовідносин. Коло 

управлінських відносин , що вод

Н9Час є аграрними , потребує 

відповідного уточнення. 

Ран і ше відзначалося , що 

суспіль ні відносини , одним із 
суб'єктів яких виступає держав

ний орган , орган місцевого само

врядування або громадська 

організація , наділені владно-роз

порядчими державними функція

ми щодо іншого суб 'єкта цих пра

вовідносин незалежно від галузе

вої, функціональної чи територі

альної царини (зокрема , які вини-
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кають в аграрній сфері) , є сенс 

відносити до предмета адмініст
ративного права . Будь-які інші 
організаційно-управлінські відно

сини , що складаються в останній , 

суб'єктом яких не виступає жоден 

із зазначених вище суб'єктів, або 

які мають у наявності самовряду

вання й демократію, є підстави 

відносити до предмета аграрно

го права (3]. 
Як бачимо , управлінські 

відносини в публічній царині не є 

аграрними за своєю суттю . Од

нак, як вбачається , їх адміністра

тивно-правову охорону підставно 

розглядати як ефективний засіб 
забезпечення законності в аграр
ному секторІ екс..номіки. 

Під аграрними управлінськи

ми відносинами треба розуміти 

сукупність зв'язків між учасника

ми сільськогосподарської діяль

ності з приводу виконання управ

лінських рішень всередині 

nідприємств, установ та органі

зацій недержавних форм влас

ності. Ці відносини в державних 

сільськогосподарських підприєм

ствах перебувають безпосеред

ньо під адміністративно-право

вою охороною. 

За умов постійного розвитку 

аграрного права як інтегрованої 

галузі вітчизняного законодав

ства питання адміністративно

правової охорони аграрних відно

син сьогодні набувають дещо но

вого змісту. У його структурі з'яв

ляються нові й трансформують
ся вже існуючі правові інститути . 

Динаміка цих процесів у сфері 

товарного сільськогосподарсько

го виробництва об'єктивується в 

конкретні суспільні відносини. 

Одним із завдань сучасної 

науки адміністративного права 

має стати глибокий аналіз аграр

них відносин як об'єкта адмініст

ративно-правової охорони й захи

сту з метою вдосконалення делі

ктного законодавства в цій ца

рині , виявлення незахищених 

сторін аграрних відносин, уста

новлення особливостей суб

'єктного складу і провадження у 

справах про адміністративні nра

вопорушення в аграрному секторі 

економіки. 

Указане дозволить урахувати 

особливості аграрної сфери в 

процесі реформування адмініст
ративного законодавства Украї

ни. 

Список літератури: 1. Аграрне право УкраІни· ПІдручник І За ред 8.3 Янчука. - 2-е 

вид • перероб. та доп. - К .. Юрінком Інтер, 2000 -720 с. 2. Акманов С С .• БЬІсmров ГЕ. Аграр
ное право: Учебник для юрид вузов. - М .. Юрисn., 1996. З. Курило В. І. До питання розмежу
вання предметів аграрного та адмІністративного права /1 Юрид. Укра·Іна -2004. - N!! 5 - С. 45-
48 4. Скакун О Ф Теорія держави і права. ПІДручник . - 2-е вид І Пер. з рос. -ХаркІв: Консум, 
2005. 5. Титова Н.И Продовопьственная nроблема земли, труд (правовЬІе аспектЬІ). - Львов, 
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УДКЗ49.42 Т.В. Курман, канд. юрид. наук 
Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНИХ 

ТОВАРОВИРОБНИКІВ 

Розбудова в Україні ринкової 

економіки з притаманною їй різно

манітністю форм господарюван

ня неможлива без належного 

функціонування аграрного секто

ра виробництва, який є однією з 

найважливіших галузей економі

ки. Пріоритетність розвитку 

сільського господарства й соціаль

ної сфери села зумовлюється 

винятковою значущістю й незамі

нністю вироблюваної ним nро

дукції в життєдіяльності людини 

й суспільства, потребою відрод

ження селянства як господаря 

землі, носія національної культу

ри. Проте за сучасних соціаль

но-економічних умов для успіш

ного функціонування цієї галузі 

необхідна державна підтримка 

аграрних товаровиробників. Вона 

є однією з найважливіших умов 

розвитку аграрного сектора по

ряд з існуванням різних форм 

власності й господарювання , 

інвестиційною привабливістю, 

розвитком інфраструктури аграр

ного ринку, розробкою науково й 

економічно обГрунтованої стра
тегії і тактики розвитку галузі. 
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Аграрне законодавство ха

рактеризується наявністю знач

ної кількості законодавчих актів , 

які визначають основні засади 
цержавно-правового стимулю

вання аграрного сектора еконо

міки, серед яких Закони України 

«Про пріоритетність соціального 

розвитку села та агропромисло

вого комплексу в народному 

господарстві» [2; 1990. - N2 45. 
- Ст. 602] від 17 жовтня 1990 р. , 

«Про стимулювання розвитку 

сільського господарства на пері

од 2001-2004 рр.» [2; 2001.- N2 11 . 
-Ст. 52] від 17 січня 2001 р., «Про 

державну підтримку сільського 

.господарства України» [2; 2004. 
N2 49. - Ст. 527] від 24 червня 
2004 р. , «Про основні засади 

державної аграрної політики на 

період до 2015 року» [2; 2006. -
N2 1. - Ст. 17] від 18 жовтня 2005 р. 

Цей законодавчий блок закріплює 
концептуальні засади державно

правового стимулювання аграр

ного виробництва , але в ньому 

бракує чіткого поняті й ного апара

ту, механізму реалізації правових 

норм, до того ж їм притаманна 
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декларативність . У даній статті 

ставиться мета зробити аналіз аг

рарного законодавства України 

про державну підтримку аграрних 

товаровиробників і навести деякі 

рекомендацїі з його вдосконален
ня . 

Поняття «державна підтрим

ка сільського господарства» не 

одержало легального визначен

ня в законодавстві України, у юри

дичній науці воно також досі не 

розроблено. Проте окремі нау

ковці вже намагалися дати його 

трактування . На думку І.П . Сафо

нова, державну підтримку можна 

визначити як різноманітну цілес

прямовану діяльність держави з 

утворення й функціонування 

сільськогосподарських товарови

робників , прийняття відповідних 

законів та інших нормативних 

актів , зі створення системи 

органів , які повинні здійснювати 

державну nідтримку сільського 

господарства, й визначення їх 

завдань, функцій і компетенції [5, 
с. 55]. 

В економічній науковій літе

ратур і до засобів державної 

підтримки нерідко відносять 

nише бюджетні дотації й компен

сацїі, за допомогою яких держа

ва підтримує окремі стратегічно 

важливі виробництва (у тому 

числі й сільськогосподарське), а 

також галузей , що забезпечують 

відтворювальний потенціал і ма

ють велику соціальну й економі

чну значимість [6, с. 8-10]. 
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Однак з цією тезою погодити

ся , вважаємо, не можна, оскіль

ки засоби державної підтримки 

сільського господарства , що 

сприяють підвищенню ефектив

ності аграрного виробництва , не 

вичерпуються лише дотаціями й 

компенсаціями . До них ще слід 
віднести: а) фінансування дер

жавних заходів щодо підвищен

ня родючості сільськогосподарсь

ких угідь, ветеринарного обслуго

вування, наукових досліджень, 

спрямованих на попередження 

інфекційних захворювань 

сільськогосподарських тварин , 

поширення шкідників рослин , 

охорону довкілля , розвиток се

лекційної діяльності і nлемінного 

тваринництва; б) дотування про

дукції елітного насінництва , пле
мінного тваринництва і птахівниц

тва ; в) компенсацію частки вит

рат аграрних товаровиробників 

на придбання мінеральних доб

рив, засобів захисту рослин, ком

бікормів тваринницькими комп

nексами і птахофабриками, опла

ту енергоносіїв спеціал ізова

ними тепличними комбіната

ми; г) підтримку формування ви

робничої інфраструктури , сприян

ня становленню й розвитку ре

формованих сільськогосnодарсь

ких підnриємств; д) nідтримання 

рівня гарантованих закупівельних 

цін на сільськогосподарську про

дукцію й сировину; е) санацію й 

перепрофілювання збиткових і 
неперсnективних виробництв; 
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є) фінансування підготовки кадрів 

тощо. Дана точка зору підтри

мується й у спеціальній літературі 

[3, с. 82]. 
Законом України «Про дер

жавну підтримку сільського госпо

дарства України» , який визначає 

основи державно'і політики в бюд

жетній , кредитній , ціновій, стра

ховій , регуляторній та інших сфе

рах державного управління щодо 

стимулювання виробництва 

сільськогосподарської продукції й 

розвитку аграрного ринку, а також 

забезпечення продовольчої без

пеки населення , встановлюється : 

1. Цінова підтримка . Вона 

включає: а) закріплення держа

вою мінімальних і максимальних 

закупівельних цін на окремі види 

товарів , які є об'єктами цінового 

регулювання (пшениця , жито, 

ячмінь , овес, кукурудза , борошно 

пшеничне, насіння льону та деякі 

інші види товарів, указані у За

коні) ; б) здійснення Аграрним 

фондом державних інтервенцій 

(товарних чи фінансових); в) тим

часове адміністративне регулю

вання цін і тимчасову бюджетну 

дотацію. 

2. Страхова підтримка . Дер

жавне регламентування страху

вання сільськогосподарської про

цукції передбачає встановлення 

об'єктів , суб 'єктів і видів страху
вання (обов'язкове , добровільне, 

комплексне , індексне) , правовий 
статус Фонду аграрних страхових 

субсидій та ін . 
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З . Кредитна підтримка вироб

ників сільськогосподарської про

цукції (кредитна субсидія) поля

гає в субсидуванні частини пла

ти (відсотків) за використання 

короткострокових і середньостро

кових кредитів , наданих банками 

в національній валюті. Суб'єктом 

кредитної субсидії можуть бути 

лише сільськогосподарські 

підприємства , які виробляють 

перелічені в Законі види сільсько
господарської продукції (об'єкти 

цержавного цінового регулюван

ня) . Об'єктом кредитної субсидії 
є частка відсотків за кредитом, 

основна сума якого використо

вується за цільовим призначен

ням на потреби виробництва вка

заних у Законі видів сільгосппро

дукції. Ним же встановлено 

розмір і строки надання кредит
ної субсидії. 

4. Бюджетна підтримка 2-х 

видів : (а) державні заставні за

купівлі зерна , що полягають у на

данні бюджетної позики виробни

кові "Під заставу зерна. При цьо

му їі розмір не може перевищу

вати 80% вартості застави , роз
рахованої з урахуванням розміру 

встановленої мінімальної закупі

вельної ціни ; (б) бюджетна тва
ринницька дотація , що надаєть

ся з метою підтримки рівня пла
тоспроможного попиту українсь

ких споживачів продукції тварин

ництва й запобігання виникненню 

середньостатистичної збитко

вості українських виробників цієї 
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nродукцІ І Закон назиоає об'є кти 

й суб'є кти бюджетної дотації. 

5. Організаційно-регуляторна 
п ідтримка сільськогосподарських 

товаровиробників полягає у 

втіленні в життя заходів з дере

гуляції українського ринку 

сільськогосподарської продукції й 

забороні дискримінації прав їі 

власників . 

Безперечно , прийняття цього 
Закону слід вважати важливим 
кроком на шляху вирішення про

блеми державної підтримки аг
рарних товаровиробників усіх 

форм власності і стимулювання 

їх господарської діяльності . Але 

деякі його положення викликають 

сумнів. По-перше, як уже зазна

чалося , в Законі не наведено 

цефін і ції категорії «державна 

підтримка» . Однак, хоча опрацю

вання того чи іншого правового 

явища і закріплення в законо

цавстві його універсального 

змістовного поняття є досить 

складним завданням , все ж таки 

від його вирішення багато в чому 

залежатиме ефективність право

вого регулювання тих чи інших 

суспільних відносин . Тому вва

жаємо за необхідне доповнити ст. 

2 вказаного Закону визначенням 
цього правового поняття . Вба
чається , що державну підтрим

ку сільського господарства мож
на визначити як напрямок дер

жавно-правового регулювання 

аграрного сектора економіки 

України, який охоплює собою 
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номічного сприЯНІІН /} Q JU/IftiKY 
сільського господарство шля

><ом створення належно)' норма

тивно-правової бази, а також 

застосування фінансово-кре

дитних (у тому числі дотуван

ня) , страхових, інвестиційних 

засобів, забезпечення сприятли

вого податкового клімату, нала

годження організаційно-право

вих форм реалізації· сільськогос

подарської продукці'і на засадах 
ринкових економічних відносин 

та сприяння соціальному роз

витку села. Остання позиція є 

важливою тому що йдеться про 

державну підтримку сільського 

господарства в цілому, а не тільки 

аграрного виробництва . Окр ім 

того , розв'язання соціальних про

блем сільського населення (низь

ка зароб ітна плата , безробіття , 

занепад соціальної інфраструкту

ри , поглиблення демографічної 

кризи, відмирання села тощо) й 

забезпечення комплексного і ста

лого розвитку сільських територій 

сприятиме як розвитку аграрно

го виробництва , зокрема , так і 

аграрного сектора економіки Ук

раїни в цілому. 

Також до вад розглядувано

го Закону можна віднести : а) орі
єнтацію його норм на виробників 

лише певних видів сільськогоспо

дарської продукцїі . Наприклад, 

відповідно до п . 3.3.1. ст. З до 

об'єктів державного цінового ре

гулювання віднесено вичерпний 
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Пе рел іК СІЛЬСЬКОГОСПОДарСЬКОЇ 

продукції рослинного походження 

- зернов і , насіння соняшника , 

цукор із цукрових буряків тощо, а 

продукцію тваринництва взагалі 

до нього не включено ; б) тимча

совий характер такого виду дер

жавної підтримки , як бюджетна 

цотація (ст. 8 Закону), хоча аграр
ний сектор був і залишається 

дотаційним у більшості держав 

світу, включаючи й економічно 

розвинені держави [1 , с. 38]; в) зак
ріплення кредитної підтримки аг

рарних товаровиробників лише у 

формі кредитної субсидії, тобто у 

субсидуванні частки плати 

(відсотків) за користування корот

костроковими й середньостроко

вими кредитами , наданими бан

ками в національній валюті (ст. 13). 
Але ж аграрні виробники в силу 

специфіки своєї виробничо-гос

подарської діяльності (підвище

ного виробничо-господарського 

ризику, низького середнього при-

бутку галузі , подовженості вироб

ничого циклу в часі і як наслідок 

- необхідності авансування 

коштів - капіталу - на відносно 

довший порівняно з іншими галу

зями період) потребують також 

інших форм кредитної підтримки 

[4, с. 152-156]. Усі зазначені зау
важення, вважаємо, також мають 

бути закріплені законодавчо шля

хом внесення доповнень до на

званих статей Закону «Про дер

жавну підтримку сільського госпо

дарства України». 

Таким чином, усунення вказа

них недоліків в аграрному зако

нодавстві сприятиме підвищенню 

ефективності як правового регу

лювання відносин у сфері дер
жавної п ідтримки аграрних това

ровиробників усіх форм влас

ності, так і їх виробничо-госпо

дарської діяльності , а як наслідок 

- розвитку аграрного сектора як 

пріоритетної галузі економіки Ук

раїни. 

Список літератури: 1. Бичкова Ц. Регулювання сільськогосподарської діяльності і 

співвідношення цивільного та аграрного законодавства 11 Право України. - 1996. - N2 7. 
С . 38-42, 46. 2. Відомості Верховної Ради України. З. Козьtрь М.И. Государственная поддержка 
сельского хозяйства . Специфика государственной поддержки крестьянских (фермерских) хо

зяйств 11 Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве России : ПравовЬІе вопро
сьr . - М.: ИГП РАН , 1998. - С . 77-92. 4. Курман Т.В. Правовое обеспечение хозяйственной 

деятельности государственнЬІх специализированньrх сельскохозяйственнЬІх предприятий: 

Монографія. - Х.: СПД-ФЛ Мальцев А.В. , 2007. - 208 с. 5. Сафонов І. Правові проблеми 

державної підтримки сільськогосподарських виробників 11 Право України . - 2005. - N2 6. -
С . 54-55. б. Холод Л.И. Возможньrе пути реформирования финансово-кредитного механизме 
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УДК 349.422: 658.721:658.8.03](477) Н.В. Головко , здобувачка 
при кафедрі аграрного права 

Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ЗНАЧЕННЯ ЦІН І ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ 

ЗАКУПІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ПОТРЕБ 

На сучасному етапі розвитку 
вітчизняної економіки проблема 

функціонування і стратегічного 
розвитку процесу ціноутворення 

є однією з найважливіших для 

нормального функціонування ук

раїнської економіки й забезпечен

ня стабільного економічного зро

стання , підйому виробництва . 

Важливо підкреслити , що ціна , як 

один із способів досягнення цілей 

підприємства й ціннісних пріори

тетів споживачів, визначає обсяг 

збуту, виступає параметром оці

нки конкурентноздатності про

дукцїі й товарів . Від цін залежать 

рентабельність , життєздатність і 

фінансова стабільність 

підприємств країни . Тому важ

ливість дослідження загальних 

теоретичних проблем ціни й ціно
утворення , питань практичного 

ціноутворення в Україні , зокрема, 

значення й ролі ціни й ціноутво
рення в агропромисловому сек

торі ринкової економіки , в даний 

час очевидна, оскільки одним з 

основних інструментів державно

го регулювання й підтримки АПК 

102 

є ціновий механізм , що поєднує 

ринкові (договірні) ціни з тими, що 

гарантуються й регулюються дер

жавою. 

Питання ціни й ціноутворен

ня були об'єктом ~рунтовних нау

кових пошуків, про що свідчить 

низка робіт, присвячених даній 

проблемі , авторами яких є 

В .Я . Амбросов , Т.В . Курман , 

В.М. Онєrіна, В. І. Семчик, А.М. Ста

тівка [Див.: 1; 6; 11; 12] та ін . Од
нак, зважаючи на те, що питання 

ціни й ціноутворення становлять 

собою доволі складну й багатог
ранну сферу їх дослідження в ба

гатьох аспектах, проблема щодо 

закупівл і сільськогосподарської 

продукції для державних потреб 

ще й дотепер залишається недо

статньо вивченою. 

Мета даної статті - розкрити 

суть основних питань , пов'язаних 

із забезпеченням процесу ціноут

ворення й визначення теоретич

ного і практичного його значення 

в царині закупівлі сільгосппро

дукцїі для державних nотреб. 

Реалізація сільгосппродукції і 
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правильні розрахунки за неї по

требують досить детального пра

вового регулювання. На жаль, у 

цій сфері існує багато прогалин. 

Нормативні акти про механізми 
стимулювання закуnівлі , форму

вання державних ресурсів , меха

нізму ціноутворення на сільгосп

продукцію nриймаються , як пра

вило, на рік і не окреслюють най

важливіших питань у цій царині , 

від чого зазнає збитків передусім 

сільське господарство. Так, 16 
січня 1995 р. було видано Указ 
Президента України «Про дер

жавний контракт на сільськогос

подарську продукцію на 1995 рік)) 
[13; 1995. - NQ 11J, згідно з яким 
регіональні державні контракти 

на сільгосппродукцію на 1995 р. 

формувались у межах коштів 

місцевих бюджетів . За держав

ним контрактом у цьому році пе

редбачалося закупити лише ос

новні види продукції, до числа 

яких не ввійшли навіть цукор та 

олія. Кабінетом Міністрів України 

11 лютого 1995 р. затверджено 

порядок закупівлі, переробки й 

реалізацІІ сільгосппродукції, си

ровини та nродовольства . Перед

бачалося розрахунки за держав

ними контрактами на поставку до 

централізованих фондів і за регі

ональними контрактами здійсню

вати за договірними цінами. Хоча, 

на думку 8 .1. Семчика, аграрний 

сектор віддає перевагу не 

вільним, а гарантованим цінам , 
які забезпечували б необхідну 
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рентабельність виробництва, зок

рема , при ефективному його 

ведінні. Вільні ж ціни цього не га

рантують [11 , с. 146]. 
У зв'язку з цим дуже важли~ 

вим видається прийняття Закону 

України <<Про стимулювання роз~ 

витку сільського господарства на 

період 2001 - 2004 років» від 18 
січня 2001 р. [З; 2001 . - N2 11 . -
Ст. 52]. Указаним Законом було 
передбачено введення заставних 

закуnівель і заставних цін , тобто 

гарантованих державою цін про~ 

цукції, які відшкодовують серед~ 

ньогалузеві нормативні витрати й 

забезnечують мінімальний прибу

ток, достатній для відтворення 

виробництва. Рівень заставних 

цін (цін підтримки) установлюєть

ся для реалізації механізму 

здійснення заставних закупівель 

сільгосппродукції, підтримки 

вітчизняних сільськогосподарсь

ких товаровиробників і подолан
ня негативних наслідків сезонних 

і кон'юнктурних коливань обсягів 

і цін на основні види такої про-

. дукції. 

Згідно зі ст. З зазначеного 

Закс ну цінова політика в сільсько

му господарстві здійснюється на 

підставі вільного ціноутворення в 

поєднанні з державним регулю

ванням і підтриманням доходів 

сільськогосподарських товарови

робників. Разом із тим викликає 

сумнів строк дії цього Закону-до 

2004 року. З урахуванням спе
цифіки сільгоспвиробництва як 
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галузі із сезонним характером , 

повільним оборотом капіталу й 

низькою нормою прибутку, особ

пивостями, що з цього виплива

ють, і підвищеного ризику вироб

ничо-господарської діяльності 

сіль госппідп риємств було б 

доцільно зазначені положення 

Закону застосувати до аграрних 

товаровиробників безстроково [6, 
с. 54]. Це ще раз підтверджує не
обхідність видання спеціальних 

нормативних актів, присвячених 

регламентуванню механізму 

ціноутворення при закупівлі 

сільгосппродукції для державних 

потреб. 

Законом «Про зерно та ринок 

зерна в Україні», прийнятим Вер

ховною Радою України у 2002 р. 

(З ; 2002. - NQ 35. - Ст. 258}, пе
редбачено введення інтервенцій

них операцій із зерном з метою 

зменшення коливань цін на зер

новому ринку країни . Адже сама 

державна аграрна інтервенція , 

яка визначається як продаж або 

придбання сільгосппродукції на 

організованому аграрному ринку, 

здійснюється з метою забезпе
чення цінової стабільності. При 

зростанні цін на організованому 

аграрному ринку понад макси

мальний рівень відбувається про

даж сільгосппродукції з метою 

досягнення рівноваги. Якщо 

відбувається падіння спотових 

цін на цьому ринку нижче 

мінімального , навпаки , 

здійснюється придбання сільrосп-
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продукції. 

Рішення щодо зд1иснення 

інтервенції або закупівлі над

лишків сільгосппродукції прийма

ються на підставі базисних цін. У 

разі падіння ринкової ціни нижче 

базисного рівня державна закуп і

вля надлишків сільгосппродукції 

є обов'язковою. Цінова підтрим

ка поширюється на певну ліміто

вану кількість товару, реалізація 

понад ліміти і квоти відбувається 

за цінами вільного ринку. 

При реалізації сільгосппро

цукції за державним контрактом 

далеко не останнє місце посідає 

ціна на неї. Вона відбиває склад

ну проблему еквівалентності об

міну між сільським господарством 

і промисловістю. Зокрема, у п . 9 
постанови Кабінету Міністрів 

«Про задоволення державних 

потреб у зерні в 1997 році» від 4 
лютого 1997 р. [1 З; 1997. - NQ 36-
37} передбачено, що вартість зер

на й сортового насіння зернових 

культур , які надійшли від 

сільськогосподарських товарови

робників за державним замов

ленням у рахунок наданих 

авансів грошима й насінням , з 

огляду на середньозважені ціни , 

що фактично склалися на біржо

вих торгах України за спотовими 

контрактами на момент поставки 

цієї продукції, а решта Ті після 

погашення авансів сплачується з 

розрахунку цих середньозваже

них цін, що склалися на момент 
оплати, але не нижче тих, що дія-
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ли на момент поставки зерна й 
сортового насіння. Дане поло

ження , до речі , діяло лише один 

місяць і було скасовано Кабіне

том Міністрів України в березні 

1997 р. 

Механізм формування цін у 

сфері закупівлі сільгосппродукції 

для державних потреб окреслює 

рівень орієнтованих закупівель

них цін на зернові , цукрові буря

ки та олійнІ культури , що реалізу

ються в державні ресурси , а та

кож порядок їх щомісячної індек

сації. Цей рівень цін визначаєть

ся на підставі норми nрибутку як 
відношення прибутку до се

редньорічної вартості основних 

виробничих фондів і нормованих 

обігових коштів. 

На сучасному етапі розвитку 

економіки країни підвалини дер

жавної політики в ціновій , регуля
торній та інших царинах держав

ного регламентування розвитку 

аграрного ринку, забезпечення 

продовольчої безпеки населення 

й ефективного проведення за

купівлі сільгосппродукції визна

чається Законом України «Про 

державну підтримку сільського 

господарства в Україні» від 24 
червня 2004 р., N2 1877 - VI [З; 

2004.- N2 49. - Ст. 527] (далі
Закон). Ним передбачено маж

пивість держави регулювати оп

тові ціни окремих видів сільгосп

продукції, визначати мінімальні й 

максимальні закупівельні ціни . 

Мінімальна закупівельна ціна 
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естановлюється на рівні , який 

унеможливлює середньостатис

тичну збитковість виробництва 

цаного виду nродукції в Україні, 

максимальна - на рівні , який ро

бить неможливим зростання 

рівня цін виробників об'єкта дер

жавного цінового регулювання 

вище загального індексу сnожив

чих цін за відповідний період. 

Таке регулювання цін застосо

вується до певних видів товарів 

(зернові й олійні культури, цукрові 

буряки та ін. ), які й вистуnають 

предметом закупівлі сільгосппро

дукції для державних потреб. 
Адже за державними контракта

ми провадяться закупівлі до дер

жавних ресурсів найважливіших 
культур , необхідних для забезпе

чення потреб населення у хлібі та 

хлібобулочних виробах, цукрі , 

олії, а також насіння і племінної 

худоби. Необхідність державної 

регламентації цін на аграрну про

дукцію зумовлена її низьким 

рівнем, значними коливаннями. 

Вибір конкретної форми держав
ного цінового впливу залежить 

в ід можливостей Державного 

бюджету, тобто потреби в підви

щенні або стриманні зростання 

цін . У цьому зв'язку слід відміти
ти , що методичні підходи до виз-

начення максимальних 

мінімальних цін на основні види 

сільгосппродукції, що використо

вується в економічній практиці з 
метою державного цінового рег

ламентування , сприяти~уть 
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зменшенню коливань ринкових 

цін на аграрному ринку. 

На дум':<у І. Сафонова, вста
новлення мінімальних і макси

мальних цін має здійснюватися 

на підставі рівнозначного еконо

мічного забезпечення розвитку 

сільського господарства та інших 

галузей економіки, тобто з дотри

манням еквівалентності міжгалу

зевого обміну в АПК, а саме та

кого співвідношення між цінами 

на сільгоспnродукцію, на спожи

ту в сільському господарстві про

мислову продукцію (а також по

слуги) , при якому купівельна 

спроможність цін на першу про

дукцію стосовно другої збері

гається на рівні базового періоду 

[10, с. 52]. 
У розрізі товарних позицій 

(або субпозицій) відповідно до 

поточної ринкової кон'юнктури 

Кабінет Міністрів України вправі 

запроваджувати державне ціно

ве регулювання всіх або деяких 

об'єктів , окреслених переліком 

об'єктів цінового регламентуван

ня, який підлягає офіційному оп

рилюдненню не пізніше, ніж за ЗО 

календарних днів до початку мар

кетингового періоду. 

Немаловажну роль у системі 

ціноутворення відіграє Закон Ук

раїни «Про ціни і ціноутворення» 

[З; 1990. - N2 52. - Ст. 650], який 
визначає основні принципи вста

новлення й застосування цін і 

тарифів та організацію контролю 

за їх додержанням на території 
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України. Закон поширюється на 
всі підприємства й організації не

залежно від форми власності, 

підпорядкованості й специфіки 

організації nраці й виробництва. 
Стаття 6 цього Закону передба
чає , що в господарському обороті 

застосовуються вільні ціни й та

рифи, державні фіксовані й регу

льовані ціни й тарифи. Відповід

но до його ст. 7 вільні ціни й тари
фи введено на всі види продукції, 

у тому чисті й сільськогосnо

дарську, за винятком тих , за яки

ми здійснюється державне регу

лювання. 

Зважаючи на викладене, мо

жемо підсумувати, що механізм 
ціноутворення на сільгосппродук

цію за сучасних умов набуває 

принципово нових рис. Ціноутво
рення передбачає визначення 

цілей і прогнозування Jx реалі
зації , тобто передбачення , роз

роблення програм та аграрного 

бюджету із застосуванням ціново

го механізму на основні види 

сільгосппродукції. За допомогою 

останнього відбувається по

єднання інтересів споживачів і 

продавців (виробників) товарів 

(як і суспільства в цілому) . 

Механізм ціноутворення має 

забезпечувати: (а) об'єктивний 

облік суспільно необхідних затрат 

праці й коштів на всіх етапах руху 

продукції, нормативів рентабель

ності , прибутку, основних фондів; 

(б) оцінку кон'юнктури ринку; 

(в) створення умов для конку-
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ренції, при якій товаровиробники 
були б заінтересовані виробляти 

продукцію високої якості , а посе

редники - підприємці в перероб

них галузях і торгівлі - збільшу-

вати масу прибутку за рахунок 

зниження ціни товару (збільшен

ня платоспроможності й попиту 

на сільськогосподарську продук

цію) . 

Список літератури: 1. Амбрасов М J.чєгта В. Підтримка цін і стабілізація доходів 

сільськогосподарських товаровиробників 11 fкономіка України. - 2002. - N!! 1. - С. 66-69. 
2. Артус М.М. Механізм ціноутворення та його функціонування в умовах ринку 11 Фінанси 
Укра·tни.- 2004. - N!! 10.-С. 103-107. З. Відомості Верховної Ради України. 4. Джумагельдіє6д Г.Д. 
Правове регулювання цін і ціноутворення: Автореф. дис . ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Ін-т 

економіко-правових досліджень НАН України. -Донецьк, 2004. - 18 с. 5. Крамаренко Г.О. 

Ціноутворення в умовах ринкових реформ 11 Фінанси УкраІни . - 2005. - N2 4. - С. 55-60. 
б. Курман Т.В. Удосконалення механізму ціноутворення в АПК як засіб державної підтримки 

аграрних товаровиробників // Підпр-во, госп-во і право. - 2003. - N!! 5. - С. 53-54. 7. Науково
практичний коментар до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства 

України»/ За заг. ред. Статівки А.М 11 Бюл. законодавства і юрид. практики УкраІни. - 2005. -
N!! 10. - С. 65-77. 8. Пасхавер Б. Аграрное ценообразование в условиях кризиса // Зкономика 
УкраинЬІ. - 1999. - N!! 7. - С 67-77. 9. Приказюк О. Макро-та мікроекономічні асnекти ціно

утворення на сільськогосnодарську продукцІю 11 Підпр-во , госп-во і право. - 2006. - N!! 2. 
- С . 150-153. 1 О. Сафонов І. Удосконалення nравового регулювання цін і ціноутворення -
важливий засіб державної політики аграрних товаровиробників// Право України . - 2005. 
- N!! 9. - С. 50-53. 11. Семчик В./., Погрібний 0 .0 ., Стретович В.М. Аrрарне законодавство 

України, проблеми ефективності. - К. : Наук. думка, 1998. -245 с. 12. Статівкв А.М. Договори 
в АПК України в умовах ринку. - Х., 1997. -237 с. 13. Урядовий кур'єр. 

Надійшла до редакцп· 08.11.2007 р. 

2008/97 107 



УДК 349.6 (477) Г.В. Анісімова, канд. юрид. наук, доцент 
Національна юридична академія Украіни 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: 
ПРОБЛЕМИ КОДИФІКАЦІЇ 

Сучасне еколо~чне право, 

що формується на принципово 

новому національному під~рунті , 

державній політиці , верховенстві 

права й базується на доктрині 

природних прав людини. безу

мовно, потребує адекватної йому 

в умовах сьогодення кодифікації 

законодавства. Вважається, що 

українське еколо~чне законодав

ство хоча й пройшло шлях ста

новлення, проте ще не стало 

дієздатною системою норматив

но-правового упорядкування еко

логізації національного розвитку 

[16, с. 19]. Проблеми життєздат
ності цієї системи, забезпечення 

ІЇ ефективними механізмами ви

конання вимог чинного законо

давства , відповідності реформу

вання економіки, гармонізації ук

раїнського екологічного законо

давства з європейським зараз 

набули, як вбачається, надзви

чайної гостроти , стали актуальни

ми й потребують комплексного 
аналізу. 

Європейський підхід до фор
мування екологічної політики, до 

кодифікування зазначеного зако
нодавства , як небезпідставно 
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підкреслюється в науковій пра

вовій літературі , повинен мати в 

першу чергу превентивний харак

тер, відповідати вимогам націо

нальної й загальноєвропейської 

екологічної безпеки [З; 200З. -
NQ З. -Ст. 12]. Екологічна докт
рина, як система поглядів на оз

наки й сутність взаємодії суспіль

ства і природи , соціально-еко

номічні чинники створення гар

монії між людиною й довкіллям [8, 
с. 289], відnовідно до рішень Все
світнього саміту зі сталого розвит

ку (Йо ганнесбург, 2002 р . ) та 
політичних орієнтирів панєвро

пейського процесу «Довкілля для 

Європи» (Київська конференція 

міністрів навколишнього nрирод

ного середовища, 200З р . ) ста

новлять підвалини національної 

стратегії держав. 

Перші кроки до формування 

загальних засад екологічної спря

мованості в суспільстві в цілому 
окреслені в постанові Верховної 

Ради України від 5 березня 
1998 р., NQ 188/98-ВР «Про ос
новні напрямки державної політи

ки України у галузі охорони довкіл

ля, використання природних ре-
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сурсів та забезпечення екологіч

ної безпеки» [З; 1998. - N2 38-39. 
- Ст. 248]. Серед цих напрямків 
самостійне місце займає прове

дення систематизації екологічно

го законодавства, яку названою 

постановою Верховної Ради пе

редбачається здійснювати у 
формі кодифікації й інкорпорації 

з одночасною підготовкою як пер

шочергових так і перспективних 

законів і нормативно-правових 

актів. Кодифікацію персnективних 

нормативно-правових актів зако

нодавець пов'язує з науковим об

Грунтуванням , розробкою та 

прийняттям Екологічного кодексу 

України . 

У Концепції національної 

екологічної політики України на 

nеріод до 2020 р. , схваленій роз

порядженням Кабінету Міністрів 

України 17 жовтня 2007 р .• NQ 880-
р [14], опрацювання цього .Кодек
су, забезпечення прийняття й дот

римання його основних вимог 

розглядаються як єдиний інстру

мент національної екологічної 

політики . 

Наукова новизна дано"І статті 

полягає в тому, що в ній (а) впер

ше проведено комплексне дослі

дження правових категорій і про

блем, спрямоване на з'ясування 
змісту екологічної кодифікаційної 

діяльності , (б) вирізняються озна

ки і принципи її проведення , 

(в) визначається особливе місце 
цієї кодифікації в державотворчо

му процесі , (г) робиться спроба 
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проаналізувати специфіку й особ

nивості прояву природного пра

ва в оновленні екологічного зако

нодавства з урахуванням накопи

ченого світового досвіду й існую

чих міжнародних стандартів . 

Нагальна nроблема сього
дення - визначити надійну фор

му збалансованої нормативно

правової регламентації екологіч
них відносин, а також сформулю

вати теоретичні положення, роз

робити й обГрунтувати відповідні 

рекомендації, спрямовані на роз

виток теорії екологічного права, 

вдосконалення екологічного за

конодавства і практики його зас

тосування. При цьому сучасна 

кодифікація екологічного законо

давства України має органічно 

вливатися в європейську кодифі

каційну систему. 

На цю фундаментальну тео

ретичну проблему правознавства 

в Україні неодноразово зверта
лась увага фахівців. Але в останні 
роки практично не провадилося 

досліджень , у яких була б вона 

комплексно розглянута з метою 

опрацювання єдиної концепції 

кодифікації екологічного законо

давства . Існуючі ж наукові роз

робки й публікації становлять со

бою, як правило, фрагментарне 

вивчання окремих питань розгля

дуваної проблеми. 
Теоретичним підГрунтям 

статті лослужили результати на

укових доробок у сфері теорії 
держави і права, земельного, еко-

109 



логічного , а також цивільного, 

конституційного права та інших 

його галузей. Використано публі

кації таких науковців , як: В . І . Ан

дрейцев , С . О . Боголюбов , 

Ю.О. Вовк, АЛ. Гетьман, О.К. Го

личенков, М.Д. Казанцев, В.П. Ко

рецький , В.К. Попов, АС. Шесте

рюк, В.О . Чуйков, Ю. С. Шемшу

ченко та ін . (Див.: 1, 2, 4, 6, 7, 12, 
1 З, 15, 18, 24, 20, 2З, 24]. 

Вивчення історії кодифікацій

них робіт як України, так і зарубі

жних країн, аналіз nрийомів, які 

застосовувалися при підготовці 

різних кодексів , зібрань і зводів 

законів, а також якими оперував 

законодавець в сучасних умовах 

при кодифікації окремих галузей 

права, дозволяє рекомендувати 

найбільш доцільний, на наш по

гляд, загальний порядок та ос

новні методи роботи по створен

ню єдиного кодифікованого нор

мативно-правового акта екологі

чного законодавства. 

Початок широкої наукової 

дискус/і щодо кодифікації законо

давства про використання при

родних ресурсів та охорону на

вколишнього природного середо~ 

вища формально було покладе~ 

но на розширеному засіданні 

Ради з координації роботи науко

во-дослідних установ Всесоюзно

го науково-дослідного інституту 

радянського законодавства 

Міністерства юстиції СРСР, яке 

відбулося в січні 1971 р. [10, с. 1З7-
1 З9] . 
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Відправним у даному дослі

дженні виступило питання про 

саме поняття «кодифікацJІ». До
сить суперечливим є його висвіт

лення як у російській дорево

люційній юридичній літературі , 

так і юридичних джерелах, опуб

лікованих за радянських часів. 

Загальновизнаним у теорії права 

є положення про те, що кодифі

кація - спосіб упорядкування за

конодавства, його системності й 

узгодженості, одна з форм систе

матизації, в процесі якої до про

екту створюваного акта включа

ються існуючі й зовсім нові нор
ми, що вносять зміни в регламен

тації певної сфери сусnільних 

відносин. Прийнято розрізняти 

декілька видів кодифікації: 1) за
гальна, підякою розуміють (а) прий
няття серії кодифікованих актів з 

основних галузей законодавства 

і (б) як наступний етап- створен

ня об'єднаної, внутрішньо узгод

женої системи таких актів типу 

«Кодекс кодексів» ; 2) галузева, 
що охоплює законодавство тієї чи 

іншої галузі права (Цивільний ко

цекс України , Крuмінальний ко

декс України та ін.); З) спеціаль

на (комплексна) тобто прийняття 

актів , що регламентують той чи 

інший правовий інститут (наприк

лад, Митний ко-декс України). 

Кодифікування само по собі спря

мовано на подолання суnеречно

стей та інших неузгодженостей у 

законодавстві, усунення множин

ності нормативних актів, прогалин 
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і колізій у регулюванні суспільних 

відносин. За його допомогою до

сягають поліпшення структури 

правових актів, удосконалення їх 

логіки, термінології тощо . Цей 

процес передбачає З стадії: а) ви

явлення законодавчих недоліків 

тієї чи іншої галузі , б) їх усунення 

і в) зведення обробленого мате

ріалу в єдине ціле . Кодифікація 

- найважливіший показник 

зрілості національної правової 

системи [26, Т. З , с. 1 З8-140]. 
Що стосується кодифікації 

екологічного законодавства, то ця 

проблема вивчалася правниками 

багатьох nоколінь [Див. : 12, с. 7-
16; 9, с. 84,85; 21, с. 46) і зараз 

продовжує привертати їх увагу 

[25]. На жаль, їІ nроведення як 

складової частини загального ко

дифікування українського законо

давства досить ускладнює брак 

законів, необхідність прийняття 

яких об~рунтовано ще на nочат
ку 90-х років ХХ ст. Пер,едовсїм 

мається на увазі Закон про нор

мативно-правові акти та деякі 

інші . 

На підставі всебічного аналі

зу загальних і спеціальних дже

рел, присвячених дослідженню 

кодифікації як законодавства в 

цілому, так і нормативно-право

вих актів у царині екології, дохо

димо висновку, що при кодифіку

ванні правоохоронного законо

давства необхідно враховувати 

наступні положення: 1) чітко виз
начити сферу екологічного зако-
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нодавства , 2) обрати відповідну 
форму законодавчих актів, у яких 

провадитиметься кодифікація , 

З) це строки проведення цього 

процесу, тобто його етапи. 

На сьогодні проблема щодо 

утворення єдиного кодифіковано

-о нормативно-правового акта в 

галузі екологічного права зво

диться до 2-х основоположних 

позицій : (а) це можливість і 

цоцільність розробки і прийняття 

такого правового акта , і (б) прин

ципова неможливість існування 
такого в зазначеній сфері право

вого регулювання. 

Виникає нагальна потреба, 

по-перше, в чіткому визначенні 

поняття «екологічне законодав

ство» і, по-друге що, власне, ми 

намагаємося кодифікувати. 
Фахівці-правознавці вважають, 

що екологічне законодавство Ук

раїни - багатогалузева система 

нормативних актів різної юридич

но·! сили. Останній факт усклад

нює їх використання й викликає 

численні суперечності між ними 

самими або ж неузгодженість ок

ремих актів, їх дублювання. На

явність нормативних приписів у 

такій великій кількості правових 

актів створює значні труднощі в 

Іх практичному застосуванні 

навіть для фахівців екологічного 

права [6, с. 20]. 
Екологічне законодавство з 

науково·! точки зору є сенс розг

лядати в широкому тлумаченнІ 

цієї категорІї. До його складу 
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включаються нормативно-пра

вові акти, що регламентують 

відносини по забезпеченню вимог 

екологічно'і безпеки , правовій 
охороні й раціональному викори

станню природних ресурсів, сто

совно спеціального правового 

режиму територій , що зазнаnи 

негативного впливу, поводження 

з екологічно небезпечними речо

винами тощо. Самостійними еле

ментами у його складі виступають 

земельне, флористичне, фауні

стичне, атмосферна-повітряне , 

водне, гірниче законодавство та 
інші нормативні акти. У такому 

розумінні екологічне законодав
ство, на наш погляд, взагалі не 

може бути належним чином коди

фіковано. З урахуванням цього 

про створення єдиного Екологіч

ного кодексу як самостійного ко

дифікованого акта в цій царині 

вести мову недоцільно. Екологі

чне законодавство, як зазна

чається в правовій літературі , -
це надзвичайно широка, комп

лексна галузь, що регулюється 

різними ланками права . Вона 
включає до свого складу закони, 

які стосуються багатьох сфер за

конодавства й вимагає особливо'і 

уваги, розробки нових норматив

них актів [23, с . 36]. 
Разом із тим існує поняття 

«еколо~чне законодавство» в 

більш вузькому його трактуванні . 
Предмет його правової регламен
тації можна було б певною мірою 
кодифікувати. Ідеться, зокрема, 

112 

про правовідносини щодо прин

ципів екологічного права, його 

об'єкти і суб 'єкти, загальні заса

ди забезпечення вимог екологіч

ної безпеки , права власності на 

природні об'єкти й комплекси, 

екологічне управління, природо

користування, екоnогічні права й 

обов'язки громадян, форми і спо

соби їх захисту тощо. За сучас
них умов кодифікація цієї сфери 

законодавства, з нашої точки 

зору, має бути обмежена вужчи

ми рамками. 

Розглянемо форму кодифіку

вання екологічного законодав

ства. До основних 

кодифікаційних актів зазвичай 

відносять: а) основи законодав
ства-нормативно-правові акти, 

що встановлюють найважливіші 

правові приписи (основоположні 

засади) певної галузі права чи 

сфери державного управління; 

б) кодекс- найпоширеніший вид 

кодифікації актів, що діють в ос

новних сферах суспільного жит

тя і які потребують правової упо

рядкованості; в) статут, поло

ження як кодифікаційні аІ<ти 

спеціальної дії, що приймаються 
не тільки законодавчими, а й пра

вотворчими органами (наприк

пад, урядом). Таким актом може 

бути й загальний закон. 

У правових джерелах вислов

люється думка, що кодифікація 
екологічного законодавства йде 

шляхом надмірної диференціації 
нормативних актів на рівні законів 
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і підзаконних нормативних актів. 

його оновлення відбувається із 
застосуванням тих засобів , які 

використовувалися в 60-х роках 

ХХ ст. , тобто диференційовано 

щодо кожного з природних ре

сурсів або для регламентування 

окремих спеціальних питань [18, 
с. 35, 36]. 

У теорії екологічного права 

були запропоновані різні форми 

кодифікації : Основи природо

охоронного законодавства [1 З, 
с . 125], комплексний Закон «Про 
охорону навколишнього середо

вища» [19, с. 77, 78] , «Основи 
законодавства про охорону на

вколишнього середовища» [22 , 
с. 204], «Основи раціонального 
використання й охорони природ

них ресурсів» [4, с. 1 3], «Кодекс 
про охорону й раціональне вико

ристання природних ресурсів» 

[20, с. 58]. Але найпоширенішою 
була й залишається досі пропо

зиція стосовно прийняття Еколо

гічного кодексу [Див . : 2, с. 6-10; 
7, С . 123-131 ; 17, С. 66, 67; 18, 
с.1 12-119] , або Кодексу про охо

рону й раціональне використан

ня природних ресурсів (20, с. 58]. 
Новаторською вважаємо і пропо

зицію прийняти Кодекс законів 
України про довкілля [5, с. 41 ]. 
Міркування їІ автора- А.П. Геть
мана достатньо аргументовані й 

заслуговують особливої уваги. 

Основним у ній є те, що, їІ роз
робка і введення в дію , на його 
думку, при значній кількості чин-
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них законодавчих актів, присвя

чених регламентації екологічних 

відносин, саме Екологічного ко

дексу як форми кодифікованого 

акта , недоцільно. Учений дово

дить, що Екологічний кодекс не 

зможе об'єднати вже існуючі ко
декси й закони з причини своєї 

спорідненості з ними за формою. 

Це досить слушна думка, з якою 

слід погодитися. Таке об'єднан

ня можливе лише у формі Кодек

су законів України про довкілля. 

Безумовно, воно не повинно бути 

механічним , а матиме змістовне 

наповнення принциповими поло

женнями чинних кодексів і законів 

екологічного спрямування й на

дасть можливості створити єдине 

законодавче піМрунтя для по

цальшої законотворчої і праваза

стосовчої практики [5, с. 41-45]. 
При цьому деякі сумніви вик

ликає застосування терміна 

«довкілля» у назв і нормативно

правового акта, що регулювати

ме суспільні екологічн і відноси ни. 

В екологічно-правовій доктрині 

поняття «довкілля» (синонім «на

вколишнє середовище») і «навко

лишнє природне середовище» не 

тотожні за змістом . Навколишнє 

природне середовище - це су

купність усіх природних об'єктів , 

що перебувають у неразривному 

зв'язку і створюють єдину еколо

гічну систему. Об'єктом екологіч

ного права за охоронним напрям

ком є все без винятку природне 

середовище. Навколишнє сере-
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довище ( довкілля) - це навко

лишнє оточення людини, групи 

людей чи суспільства, в якому 

вони живуть, де відбуваються 

виробничі , соціальні , демог

рафічні , політичні та інші проце

си . Воно характеризуються не 

лише природними показниками , 

а й соціально-економічними, де

мографічними , етнічними та 

іншими умовами буття і праці [8, 
2007. - Т. 2, с. 323]. У зв'язку із 

цим, як вбачається , було б кра

ще назвати такий кодифікований 

нормативно-правовий акт Кодекс 

законів України про навколишнє 

природне середовище. 

На сьогодні все ж найбільш 

зручною й доцільною для Украї

ни залишається пропозиція 

щодо прийняття Екологічного 
кодексу як провідної форми коди

фікації. Але якщо взяти навіть 

закони , розроблені і прийняті в 

останні роки, або нові редакції 

деяких із них, то навряд чи мож

на автоматично включати їх до 

Екологічного кодексу, як це було 

зроблено, наприклад, у проекті 

Екологічного кодексу України, що 

вносився до Верховної Ради Ук

раїни групою народних депутатів. 

Така спроба більше нагадує кон
солідацію, що, безумовно, є од
ним зі способів систематизації 

законодавства , в процесі якої 

декілька актів об'єднуються в од

ному документі. У таких випадках 

новий акт повністю замінює 
об'єднані , оскільки заново прий-
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мається компетентним право

творчим органом . Особливість 

консолідації полягає в тому, що 

зміст правового регулювання сус

пільних відносин не змінюється . 

Усі нормативні положення раніше 

прийнятих актів об'єднуються в 

новому правовому документі без 

суттєвих змін. Я к правило , 

здійснюється лише їх редакційна 
правка : усуваються супе-реч

ності, повтори тощо [26 , Т. . З , 

с. 268, 269]. Однак ця спроба, 
була не дуже вдалою. При підго

товці проекту Кодексу його авто

ри об'єднали деякі суперечливі 

законодавчі акти. Їх розробляли 
різні комісії, нерідко орієнтуючись 

на законодавство інших держав, 
чи міжнародні конвенції, механі

чно переносячи зарубіжний 
досвід на українське нормативно

правове поле. Зауважимо, що 

при цьому не враховувались 

особливості екологічних суспіль

них відносин, що є предметом їх 

регламентування. Вважаємо, що 

при опрацюванні кодексів і за

конів слід виходити з того , що га

лузі законодавства і права не зав
жди збігаються між собою. Пер

ша за своїм обсягом набагато 

ширша другої. Одну лише галузь 

екологічного права зараз обслу

говує декілька систем законодав

чих актів, як-то кодекси України

Земельний, Водний, Лісовий , Ко

декс про надра, низка Законів 

України «Про охорону атмосфер

ного повітря» , «Про тваринний 
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світ», «Про рослинний світ» , 

«Про природно-заповідний 

фонд» та ін. 

Важливого значення в сучас

них умовах набуває питання 

оперування термінологією пра

вової екології. У різних паресур

сових кодексах і законах один і 
той же термін інколи застосо

вується в різних значеннях, що 

для конкретної правової системи 

взагалі є не припустимим. При

міром активно, але непослідовно 

використовується термін «Відчу

ження». Якщо враховувати досвід 

зарубіжних правників, можемо 

дійти висновку, що в терміносис

темах багатьох європейських мов 

добровільна і примусова переда

ча майна, природних об'єктів має 

свій термінологічний відповідник, 

що сягає давніх латинських: 

«alietio»- добровільна передача 
й «expropriatio» - примусова пе

редача. Такі ж терміни існують і в 

англійській, французькій, 
італійській, португальській мовах. 

У правовій науковій літературі 

підкреслюється, що можна вести 
мову про стійку транснаціональ

ну закономірність окремого най

менування понять. Різно

манітність форм власності й гос

подарювання, багатогранність 

господарських і правових відно

син фізичних і юридичних осіб на 

тлі існування стійкої правничої 

системи й глибоких демократич

них традицій розвинених країн 

викликали потребу вдосконален-
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ня системи регламентування й 

захисту права власності, що об

'єктивно спричинило більш чітку 

диверсифікацію понять «alietio» 
та «expropriatio» і відповідну їх 

номінацію [11, с. 59]. Ю. Зайце
вим запропоновано аргументова

не зіставлення російського «ОТ
чуждение» (укр. «Відчуженню>) з 

українськими аналогами; це має 

бути: «перевласнення» - добро

вільна передача майна і прав 

власності або «вивласнення» -
примусова передача майна і прав 

власності [11, с. 60]. Чітке визна
чення правової термінології в еко
логічному законодавстві - це 

справа не тільки правників, а й 

фахівців різноманітних сфер 

знань. Терміни , якими оперує за

конодавець, повинні відбивати не 

тільки правову сутність, зміст 

трактування й формування по

няття, а й мати біологічні , соціальні 

та інші характеристики, які відпо

відають дійсності і які є загально

визнаними. Питанню екологічної 

термінології потрібно присвятити 

окреме місце в цьому новому 

нормативному акті, і яким буде 

Екологічний кодекс, залучити до 

цього треба спеціалістів різних 

наукових царин. Лише проведен

ня комплексного дослідження 

порушених питань ми зможемо 

усунути існуючі протиріччя і про

галини. 

Позитивною й заслуговуючаю 

на увагу видиться практика пра

вотворчості зарубіжних країн у 
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зв'язку з прийняттям кодифікова

них актів з екологічного права у 

Франції та Швеції, розробкою 

Екологічних кодексів Європейсь
кого Союзу й Німеччини , еколо

го-правової доктрини Російської 

Федерації щодо проведення ко

дифікації та її етапів. Вона 

свідчить про виважений підхід 

щодо вживаної термінології. Зви

чайно, це питання не одного року, 

бо для цього необхідно перш за 

все визначитися зі складом і по

вноваженнями, наприклад, екс

пертної, кодифікаційної та інших 

комісій . 

Вважаємо за доцільне роз

робити Закон про принципи еко

лоrічної політики, загальні заса

ди яких визначені в Концепції на
ціональної екологічної політики 

України . Серед них провідними є: 

(а) рівність 3-х складників розвит

ку держави (економічного , еколо

гічного, соціального) , що зумов

лює орієнтування на пріоритети 

сталого розвитку; (б) урахування 

екологічних наслідків під час 

прийняття економічних рішень; 

(в) екологічна відповідальність за 

будь-які порушення законодав

ства про охорону навІ<олишнього 

середовища тощо. До складу 

принципів екологічної політики 

слід віднести: а) охорону й відтво
рення (поновлення) природних 

комплексів та об'єктів, біологічно

го різноманіття та їх здатність до 

саморегуляції й самоврядування 

як найважливішої умови існуван-
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ня людства; б) забезпечення ви

мог екологічної безпеки; в) гаран

тування природних прав людини 

на безпечний стан довкілля , про

дукти харчування та ін. ; г} спра

ведливий розподіл коштів від ви

користання природних ресурсів; 

r) відмову від господарської та 
інших видів діяльності , що пов 'я

зана з негативним впливом на 

навколишнє природне середови

ще; д) попередження екологічно

го ризику й негативних екологіч

них наслідків; е) відкритість еко

логічної інформації; є) участь гро

мадськості в прийнятті екологіч

но значимих рішень та ін. 

Проведення кодифікації еко

логічного законодавства дозво

пить належним чином створити 

необхідні умови для сталого роз

витку України та їі участі в міжна

родному співтоваристві в царині 

охорони навколишнього природ

ного середовища. Екологічна 

інтеграція України з ЄС має 

здійснюватися шляхом системно

го вдосконалення і приведення у 

відповідність з європейською 
правовою, нормативно-методич

ною й інституціональною базою 

екологічного управління й еколо

гічної безпеки, взаємодії з гро

мадськими об'єднаннями. 

Створення Екологічного ко

дексу чи застосування будь-якої 

іншої форми кодифікації може 
мати сенс, якщо воно буде при
стосоване до життєвих реалій і 

спиратиметься на загальновиз-
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нані теоретичні засади. Зокрема, 
зміна концепції права впасності 
на природні ресурси й комплек

си, залучення певних природних 

ресурсів в цивільний оборот, фор

мування ринку землі та інших 

природних ресурсів мають відпо

відати суспільним інтересам, про

вадитися під контролем держави , 

а основне - відповідати доктрині 

природного права в екології. Ко

дифікація є природним завер

шенням концепції, що лежить у їІ 

п ідфунті . Вона дозволить здійсни

ти задумки школи екологічного 

права , завершити багатовікову 

еволюцію правової доктрини , 

чітко викпаде природне право, 

що відповідає інтересам суспіль

ства й людини. 
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УДК 349.6 (477) В.Л. Бредіхіна, канд. юрид. наук 

Національна юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ 

У сучасних умовах суспільно

го життя , яке розвивається під 
впливом економічної й екологіч

ної кризи , виникає нагальна не

обхідність ефективної реалізації 

державної екологічної політики , 

впровадження нових засобів охо
рони навколишнього природного 

середовища , збереження при

родних ресурсів . У зв'язку з цим 

проблема збалансування на 

міжнародному й національному 

рівнях економічних та екологічних 

інтересі в суспільства є досить 

актуальною. 

У рамках прийнятої міжна
родним співтовариством кон

цепції сталого розвитку важливо

го значення й особливої гостроти 

набуває питання забезпечення 

ефективності економіко-правово

го механізму природокористуван-
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ня , спрямованого на підтриман

ня природоохоронної діяльності , 

а в кінцевому підсумку - гаранту

вання безпечного для життя і здо

ров 'я людини довкілля . Однією з і 

складових частин такого механі

зму є здійснення й реалізація еко

логічних інвестиційних проектів . 

Зазначені питання є відносно 

новими для дослідження в еко

лого-правовій науці , але загальні 

засади економіко-правового ме

ханізму природокористування , 

окремі сторони екологічної проек

тної діяльності вже знайшли своє 

відбиття в роботах таких учених, 
як 8 .1. Андрейцев [1 ; 2], 8.8 . Кос
тицький [5], Ю.С. Шемшученко, 

Н .Р Малишева, М.І . Єрофєєв [4] , 
та інших. Науковцями належним 

чином проаналізовані основні 
джерела фінансування природа-
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охоронної діяльності , правове 

забезпечення екологічної ексnер

тизи проектів , такі стадники еко

номічного механізму, як екологіч

не страхування й екологічний 

аудит. У той же час ще вимага

ють свого дослідження й подаль

шого опрацювання принципи й 

форми правового регулювання 

здійснення екологічних інвестицій

них проектів в Україні. їх особли

вості й умови виконання. 

Завданням статті є визначен

ня основних засад правового за

безпечення екологічної проектної 

ціяльності , окреслення кола 
суб'єктів, які здійснюють держав

не уnравління в зазначеній сфері, 

аналіз чинного законодавства з 

метою його подальшого вдоско

налення. 

Екологічна проектна 

ціяльність становить собою су

купність запланованих еколого

економічних, організаційних за

ходів (або видів) діяльності , спря

мованих на забезпечення охоро
ни навколишнього природного 

середовища, надання екологіч

них послуг, виробництва екологі
чних продуктів. Екологічні проек

ти зазвичай є частинами міжна

родних або національних еколо

гічних програм і здійснюються в 

їх рамках. Взаємодія міжнародно

го й національного правового ре

гулювання еколого-економічної 

діяльності виявляється в нижче

наведених аспектах. Міжнародне 

право накреслює орієнтири 
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шляхів розвитку національного 

законодавства з метою їх узгод

ження з міжнародними вимогами 

і стандартами. Національне зако

нодавство, у свою чергу, створює 

механізми для успішного вико

нання умов міжнародного регу

пювання, а також забезпечує пра

вові передумови до вступу дер

жави в різні форми міжнародно

го співробітництва й до належно

го його розвитку. 

Основні міжнародні положен

ня щодо здійснення еколого-про
ектної діяльності імплементують

ся законодавством України. Стан

дарти й перспективи міжнародної 

екологічної політики застосову

ються, відпрацьовуються на на

ціональному рівні й мають забез

печуватися відповідними механі

змами з урахуванням національ

них, регіональних і місцевих умов 

реалізації державної екологічної 

й економічної nолітики. Це, у свою 

чергу, змушує нашу державу й 

суспільство гармонізувати свої 

еколого-економічні ідеї та прин

ципи на рівні світових вимог і 

трансформувати їх до рівня світо

вого співтовариства. 

З метою виконання домовле

ностей у рамках п ідсумкових до

кументів, nрийнятих на Все

світньому саміті зі сталого розвит

ку (Йоганнесбург, 2002 р.), за 
рішеннями Президента, Кабінету 
Міністрів, Верховної Ради Украї

ни, місцевих органів виконавчої 

влади було розроблено про-
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грамні документи, в яких урахо

вано принципи сталого розвитку, 

спрямовані на розв'язання гло

бальних, національних і регіо

нальних проблем еколого-еко

номічної діяльності й захисту 

довюлля. Зокрема , постановою 

Кабінету Міністрів від 26 квітня 
2003 р. було затверджено Комп
nексну програму реалізації на на

ціональному рівні рішень, прий

нятих на Всесвітньому саміті зі 

сталого розвитку, на 2003-2015 
роки, основними завданнями якої 

є впровадження моделей і про

ектів виробництва і споживання, 

спрямованих на забезпечення 

життєдіяльності людства, охоро

ну й раціональне використання 

природних ресурсів , оптимізацію 

ресурсної бази економічного й 

соціального розвитку [6; 2003. -
NQ 18-19. -Ст. 847]. Ця Програма 
стала одним з перших кроків фор

мування нормативно-правової 

системи еколого-економічної 

діяльності й управління інвести

ційними міжнародними екологіч

ними проектами в Україні . 

Однак слід зазначити , що на 

сьогодні національному екологі

чному законодавству, на жаль, 

бракує спеціальних правових 
актів, які регулювали б порядок 

здійснення й реалізації саме еко

логічних інвестиційних проектів, 

ураховували б їх особливості. Це 
питання є певною прогалиною в 

правовій доктрині й законотвор

чому процесі , що викликано , на-
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самперед, новизною суспільних 

відносин, що складаються в даній 

сфері й потребують поглиблено

го дослідження , вдосконалення й 

наукового осмислення. Зазначе

на еколого-економічна діяльність 

на даний час регулюється деяки

ми загальними правовими норма

ми, царина дії яких охоплює ок

ремі сторони управління екологі

чними проектами. 

Зокрема, правова регламен

тація в зазначеній сфері відбу

вається за такими напрямками: 

а) загальні засади інвестицій

ної й інноваційної діяльності ; 

б) природоохоронні заходи 

(необхідність збереження окре

мих природних об'єктів і природ

них ресурсів при виконанні про

ектної діяпьностІ) ; 

в) екологічна експертиза (оці

нка впливу проекту чи запропо

нованої діяльності на навко 

лишнє природне середовище); 

г) здійснення екологічного 

аудиту (з'ясування відnовідності 

проекту або певно·/ діяльності 

встановленим еколо~чним нор
мативам, стандартам, вимогам 

екологічної безпеки); 

r') екопогічне страхування ; 

ц) участь громадськості в об

говоренні інвестиційних екологі

чних проектів; 

е) узгодження міжнародних 

екологічних проектів з місцевими 

екологічними планами та програ

мами, з діяпьністю органів місце

вого самоврядування та ін . 
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На сьогодні перелічені питан

ня регламентуються Конститу

цією України, Законами України 

«Про інвестиційну діяльність» [З ; 

1991.- NQ 47. - Ст. 646], «Про 
режим іноземного інвестування» 

[З; 1996. - NQ 19. - Ст. 80], «Про 
охорону навколишнього природ

ного середовища» [З ; 1991. -
N2 41 . - Ст.546] , «Про екологіч

ний аудит» [З ; 2004. - NQ 45. -
Ст. 500], «Про екологічну експер
тизу» [З ; 1995. - NQ 8. - Ст. 54], 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні» [З; 1997. - N2 24. -Ст. 170] 
та іншими нормативними актами. 

Центральними державними 

органами, які спрямовують і коор

цинують на національному рівні 

вказану діяльність , є Кабінет 

Міністрів , Міністерство охорони 

навколишнього природного сере

довища , Міністерство з питань 

надзвичайних ситуацій та у сnра
вах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катас

трофи, Міністерство аграрної 

політики , Міністерство охорони 

здоров'я України та ін. 

Головна роль в державному 

управлінні екологічними інвести

ційними проектами належить Ка
бінету Міністрів України. Цей 
орган реалізує державну політи
ку в царині інвестиційної й інно

ваційної екологічної діяльності , 
впроваджує заходи по здійснен

ню пріоритетних напрямків остан

ньої з охорони довкілля, затвер
джує порядок державної реєст-
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рації екологічних інноваційних 
проектів і ведіння їх Державного 

реєстру. 

Міністерство охорони навко

лишнього природного середови

ща України відповідно до покла
дених на нього завдань забезпе

чує: (а) розробку й виконання 

державних програм з питань охо

рони довкілля ; (б) державну еко

логічну експертизу програм , 

nланів та екологічних проектів , у 

тому числі й інвестиційних; (в) ме
тодичну організацію еколого

аудиторської діяльності; (г) дер

жавний контроль за додержан

ням правил , нормативів , норм, 

лімітів, квот, умов дозволів і ліцен

зійних умов при виконанні еколо
гічних проектів, пов'язаних з ви

користанням та охороною при

родних ресурсів; (д) відповідно до 

законодавства міжнародне 

сnівробітництво з питань управ

ління екологічними проектами. 

Супєвим кроком у правовій 

регламентації екологічної проек

тної діяльності є утворення в 

2007 р. Національного агентства 

екологічних інвестицій України [6; 
2007. - NQ 26.- Ст.1054]. Серед 

основних завдань цього дер

жавного органу можна відзначи

ти: (а) участь у формуванні й за

безпеченні реалізації державної 

інвестиційної nолітики у сфері 

охорони навколишнього природ

ного середовища й в регулюванні 

негативного антропогенного 

впливу на зміну клімату; (б) дот-
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римання вимог Рамкової кон

венції ООН про зміну клімату та 

впровадження механізмів , перед

бачених Кіотським протоколом до 

неї, в тому числі щодо виконання 

проектів, спрямованих на залу

чення інвестицій в охорону довкі

лля. 

Крім цього , Національне 

агентство екологічних інвестицій 

(а) опрацьовує й погоджує з 

Міністром охорони навколишньо

го природного середовища про

позиції по фінансуванню екологі

чних проектів зазначеного на

nрямку; (б) бере участь у підго

товці або в межах своєї компе

тенцїі укладає міжнародні догово

ри України; (в) забезпечує вико

нання зобов'язань, взятих Украї

ною за міжнародними договора

ми; (г) впроваджує заходи по 

співробітництву України з Євро

пейським Союзом з питань зміни 

клімату; (д) спрямовує бюджетні 

кошти на освоєння нових екологі

чних технологій; (е) здійснює інші 

функції. Важливо також, що заз

начений орган вистуnатиме опе

ратором обороту коштів від про

дажу квот на шкідливі викиди. 

Очікується, що в результаті цьо

го отримані кошти сформують 

спеціальний фонд у Державному 

бюджеті України , який буде спря

мований на підтримку державних 

програм екологічних інвестицій. 

Екологічні проекти потребу

ють відповідного фінансування. 

Тому уnравління ними має регу-
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люватися nередусім законодав

ством про інвестиційну й іннова

ційну діяльність в Україні . Суттє

вим важелем у цій сфері є пра
вове регламентування суспіль

них відносин, що виникають між 
суб'єктами в процесі уnравління 

зазначеними проектами . 

При цьому чинне законодав

ство України , на жаль, не містить 

відповідних правових приписів , 

які створювали б привабливий 

клімат для залучення інвестицій 

у царину природоохоронноf 

діяльності . Між тим це не тільки 

можливо , а за сучасних умов і 
конче необхідно. Але для цього 

має бути створено відповідне 

правове під~рунтя , яке забезпе

чувало б належну базу для залу

чення як вітчизняних, так і інозем

них інвестицій у сферу здійснен

ня таких екологічних проектів . На 

законодавчому рівні повинні знай

ти закріплення також спеціальні 

гарантії для екологічних інвес

торів . 

Слід зауважити, що законо

давство окремо вирізняє й закрі

плює пріоритетні напрямки для 

інвестиці й ної й інноваційної 

діяльності в галузі екологїі [З ; 

200З. - NQ 1 З. -Ст. 93J. Серед них 
важливе місце займають: (а) охо
рона й оздоровлення людини та 

навколишнього природного сере

довища ; (б) уnровадження 

новітніх ресурсозберігаючих тех

нологій ; (в) обладнання й техно

логІї для використання альтерна-
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тивних джерел енерrїі тощо. По

дані до розгляду інноваційно

інвестиційні проекти повинні 

відповідати встановленим на

прямкам. Вони можуть отримува

ти державну підтримку, що поля

гає у створенні режиму найбіль

шого сприяння виконанню робіт; 

спрямованих на їх реалізацію, й 

концентрації на них фінансово

економічних та інтелектуальних 

ресурсів , що має стати каталіза

тором для залучення іноземних 

інвестицій. 

Для успішного інвестування в 

екологічні проекти важливою є 

норма ст. 11 Закону України «Про 
інвестиційну діяльність» щодо 

створення пільгових умов інвес

торам , які здійснюють таку 

ціяльність у найбільш важливих 

для задоволення суспільних по

треб напрямках. Однак дія цього 

nоложення неодноразово призу

пинялася , змінювалася й у повно

му обсязі ще не діє , що суттєво 

зни:жує економічну nривабливість 

інвестування в екологічні проек

ти . 

При управлінні екологічними 

інвестиційними проектами варто 

враховувати деякі їх особливості, 
які можуть впливати на форми, 

види й сам процес екологічного 

інвестування. 
По-перше, цей вид еколого

економічної діяльності часто по

в 'язаний з застосуванням охоро

нюваних національним законо

цавством природних ресурсів та 
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об'єктів , які мають особливий 

правовий режим. Діяльність зі 

спеціальним використанням ос

танніх ліцензується, тобто на неї 

необхідно отримувати спеціальні 

дозволи. Крім того , законодав

ством установлюються ліміти ви

користання природних ресурсів, 

норми викидів забруднюючих ре

човин в атмосферне повітря й 

водні ресурси, нормативи еколо

гічної безпеки, дотримання яких 

обов'язково. Закон України «Про 

охорону навколишнього природ

ного середовища» (ст. 40) закріп
лює також вимоги раціонального 
й економного використання nри

родних ресурсів на nідставі впро

вадження новітніх технологій , 

збереження територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду а 

rакож інших територій , що підля

гають особливій охороні. 

По-друге , здійснення міжна

родного екологічного інвестицій

ного проекту може супроводжува

тися виникненням права вnас

ності на природні ресурси. Треба 

зазначити, що українське законо

давство обмежує nраво власності 

іноземних громадян на окремі 

природні об'єкти й ресурси. Так, 
землі сільськогосподарського 

призначення, лісові ділянки (за

гальною площею до 5 га), при

родні водойми (до З га) можуть 

перебувати у власності тількv 

громадян і юридичних осіб Украї

ни. Іноземці , які отримали так 

об'єкти у спадщину, повинні відчу· 

12~ 



жити їх (продати, передати , пода

рувати) протягом одного року. Що 

стосується земель несільськогос

подарського призначення , то 

згідно зі ст. 82 Земельного кодек
су України , іноземні громадяни та 

юридичні особи можуть набува

ти право власності на такі землі з 

метою інвестиційної діяльності 

(а) в межах населених пунктів у 

разі придбання об'єктів нерухо

мого майна і спорудження 

об'єктів , пов'язаних з підприєм

ницькою діяльністю в Україні і 

(б) за межами населених пунктів 

при придбанні таких об'єктів. Заз

начені нормативні nриnиси ча ст

ково попереджають посилення 

доступу іноземних інвесторів до 
управління національними при

родними ресурсами в процесі 

проектної діяльності . 

По-третє , результатом 

здійснення екологічного проекту 
не завжди є отримання економі

чного прибутку. Часто це є досяг

ненням соціальної мети (захист 

життя і здоров'я громадян від не

сприятливого впливу навколиш

нього природного середовища) 

або екологічного ефекту ( охоро
на і збереження окремих природ

них об'єктів , очищення морів , 

річок, збереження зникаючих 

видів дикої флори й фауни тощо). 

До того ж екологічні проекти за 

своєю специфікою часто потре

бують довгострокового фінансу

вання, тому повернення інвести

ційних вкладів може тривати де-

124 

кілька років або навіть деся

тиліть . Ці обставини вимагають 

необхідності здійснення адекват

ної оцінки проектних ризиків , зак

ріплення правових гарантій захи

сту саме екологічних іноземних 

інвестицій, що потребує свого 

дослідження і впровадження в 

чинне законодавство. 

По-четверте , деяк і інвес

тиційні екологічні проекти , особ

ливо інноваційні , пов'язан і з 
втіленням у життя новітніх техно

погій , потребують обов'язкової 

оцінки їх впливу на довкілля і здо

ров'я людини, що має досліджу

ватися протягом тривалого часу. 

Ось чому законодавство встанов

лює деякі обмеження щодо діяль

ності , пов'язаної, наприклад, з 

використанням генетично-моди

фікованих організмів, продуктів, 

вплив яких на організм людини 

остаточно ще не з'ясовано. 

Усі інвестиційні екологічн і 

проекти підлягають екологічній 

експертизі. Це вид науково-прак

тичної діяльності спеціально 

уповноважених державних 

органів , еколого-експертних фор

мувань та об'єднань громадян , 

що грунтується на дослідженні , 

аналізі й оцінці передпроектних, 

проектних та інших матеріалів чи 

об'єктів , реалізація й дія яких 
може негативно впливати (або 

вже впливає) на стан довкілля і 
спрямована на підготовку вис

новків про відповідність заплано

ваної (чи здійснюваної) діяльності 

2008/97 



- нормам і вимогам екологічного 

законодавства . Як зазначає 

В . І. Андрейцев, еколого-експер
тною оцінкою визначаються не 

тільки екологічні , а й соціально

економічні наслідки впливу про

ектної діяльності на стан навко

лишнього природного середови

ща (зміна кліматичних, генетич

них властивостей екосистеми , їІ 

естетичної значимості тощо) 

[2 , с. 28]. 
Закон України «Про екологіч

ну експертизу» (ст. 5) закріnлює 

основні їІ завдання: (а) визначен

ня ступеня екологічного ризику й 

безnеки запланованої (чи :щійсню

ваної) діяльності; (б) організація 

комплексної, науково обгрунтова

ної оцінки проектів; (в) оцінка 

впливу діяльності об'єктів еколо

гічної експертизи на стан довкіл

ля, якість природних ресурсів та 

ін . 

Об'єктами екологічної екс

пертизи є передпроектні, проектні 

матеріали, документація по впро

вадженню нових технологій, тех

ніки , матеріалів , продукції, речо

вин (у тому числі й тих, що заку

повуються за кордоном), реаліза

ція яких може призвести до по
рушення екологічних нормативів, 

будь-якого впливу на стан навко

лишнього природного середови

ща. У матеріалах оцінки впливу на 

довкілля запланованої (чи 

здійснюваної) проектної діяль
ності обгрунтовуються 1 J 

доцільність і способи реалізації, 
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можливі альтернативні варіанти 
рішень , характеристика стану 

навколишнього природного сере

довища території, види й рівні 

впливу на довкілля в нормальних 

та екстремальних умовах, мож

ливі зміни його якісного стану, 

еколого-економічні наслідки 
діяльності, заходи по зменшенню 

рівня екологічного ризику й забез

печенню вимог екологічної безпе
ки . 

Реалізація інвестиційних про

ектів і програм або діяльності без 
позитивних висновків державної 

екологічної експертизи забора, 

няється , як і інвестування в об

'єкти, створення й використання 

яких не відповідає вимогам сані

тарно-гігієнічних , радіаційних , 

екологічних, архітектурних та 

інших норм, установлених зако

нодавством Укра·Іни , а також по

рушує nрава й інтереси громадян, 

юридичних осіб і держави. 

За замовленням інвесторів 

або jнших заінтересованих осіб 

при здійсненні інвестиційного 

nроекту щодо підприємств , уста

нов та організацій, їх філій і пред

ставництв чи об'єднань, окремих 

виробництв, інших господарських 

об'єктів у цілому або щодо окре

мих видів Іх діяльності може nро

водитись екологічний аудит, ме

тою якого є забезпечення додер

жання законодавства про охоро

ну довкілля. Закон України «Про 

екологічний аудит» nередбачає 
міжнародне співробітництво в 
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зазначеній галузі відповідно до 

законів і міжнародних договорів, 

ратифікованих Україною. З метою 
розвитку такої співпраці в галузі 

екологічного аудиту можуть роз

роблятися спільні програми та 

проекти організації еколого-ауди

торської діяльності й провадити

ся міжнародний екологічний 

аудит. 

При виконанні міжнародних 

екологічних проектів необхідне 
обов'язкове дотримання охоро

нюваних законом прав, свобод та 

інтересів громадян, юридичних 

осіб і держави, зокрема, фунда

ментального, конституційного 

права людини на безпечне навко

лишнє природне с.еі1едовище й 

на достовірну інформацію про 

його стан. У даному зв'язку особ

ливоl актуальності набуває 

участь громадськості в підготовці , 

оцінці та схваленні екологічних 

інвестиційних проектів . Згідно з 

ратифікованою Україною Оргусь

кою конвенцією 1998 р. заінтере
сована громадськість вправі мати 

доступ до повної інформації про 

перебіг і поточний стан процесу 

розробки і здійснення екологічних 

nроектів, планів, програм, форму

вання екологічної політики чи 

проведення оцінки. Зазначені пи

тання регулюються такими пра

вовими актами України, як Поло

ження про порядок надання еко

погічної інформації й Положення 

про участь громадськості у прий

нятті рішень у сфері охорони дов-
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кілля від 18 грудня 2003 р . [6; 
2004. - NQ 6. - Статті 357 і 358]; 
постанова Верховної Ради Украї

ни «Про інформування громадсь

кості з питань, що стосуються 

довкілля» від 4 листопада 2004 р. 
[З; 2005. - NQ 2. - Ст. 72]. 

Вибір рівня участі громадсь

кості (інформування , консультації 

тощо) в кожному конкретному 

випадку залежить від природи 

самого інвестиційного проекту, 

характеру й масштабів його впли

ву на навколишнє природне се

редовище, вимог законодавства, 

а також рівня занепокоєння гро

мадян, демократичних традицій , 

притаманних регіону, та інших 

причин . 

На закінчення слід відмітити, 

що висвітлені сторони правового 
регулювання екологічної проект

ної діяльності лише частково 

відбивають сутність існуючих у 

цій царині проблем. Україна вже 

зробила перші кроки на шляху 

адаптації міжнародно-правових 

екологічних норм до свого зако

нодавства. Але для належної 

правової регламентації зазначе

них питань необхідно на законо

давчому рівні закріпити юридич

ний механізм здійснення інвести

ційної екологічної (в тому числі 
міжнародної) діяльності , розро
бити методи та критерії з'ясуван

ня екологічної ефективності 

відповідних проектів , надати 

спеціальні гарантії іноземним еко

логічним інвесторам і власникам 

2008/97 



природних ресурсів та об'єктів , 
яких безпосередньо стосується 

реалізація таких екологічних про
ектів. 
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логічної безnеки : nроблеми nрактично! теорії// Право України. - 1999. - N!! 1. - С. 18-22. 
2. Андрейцев В.И. Правовое обесnечение зколоrической зксnерпІзЬІ nроектов: Монография. 
- К.: БудивзльньІк. 1990. - 168 с. З. Відомості Верховноr Ради України. 4. Економіко-nравові 
nитання екології І Шемшученко Ю.С., Малишева Н.Р, Єрофєєв М.І. та ін . - К. : Наук. думка, 
1996. - 240 с. 5. Костицький В.В. Екологія nерехідного nеріоду: держава . nраво, економіка 
(економіко-nравовий механізм охорони навколишнього nриродного середовища в Україні). 
- 2-е вид.- К. : Укр. інформ .-nрав. центр, 2001. - 390 с. б. Офіційний вісник України. 

Надійшла до редакц!І' 23. 1 О. 2007 р. 

УДК 349.6 д.К. Соколова, канд. юрид. наук, доцент 
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імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ 
НА ОБ'ЄКТИ РОСЛИННОГО СВІТУ 

За сучасних умов особливо 

актуальною постає проблема 
правового забезпечення регулю

вання питань власності на при

родні ресурси. Чинне законодав

ство , в першу чергу цивільне , а 

також екологічне і флористичне, 

значно розширило коло як 

об 'єктів , так і суб'єктів приватної 

власності. На сьогодні до остан

ньої як об'єкти можуть належати 

відповідним суб'єктам - юридич

ним і фізичним особам ділянки 

лісу, земельні ділянки, об'єкти 
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природно-заповідного фонду і 

тваринного світу, але, зрозуміло, 

не всі , а лише окремі їх види . 

Поступово серед них збільшуєть

ся перелік тих категорій указаних 

природних об'єктів, що можуть 

уже перебувати у приватній влас

ностІ. 

Насамперед ця та інші вагомі 

причини призводять до активно

го формування права приватної 

власності й викликають не

обхідність фунтоаного вивчення 

його різних аспектів. 
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Деякі питання щодо зазначе

ної проблематики досліджували

ся такими ученими - фахівцями 

в галузі цивільного права , як 

0 .8 . Дзера, А. В. Карасс, Е.О. Су
ханов, Ю.К. Толстой, 0.1. Харите
нова, Є. О. Харитонов [6; 7; 10; 16; 
17] та ін .; й у галузі екологічного 

права, як В . І . Андрейцев, ГІ . Ба

люк, М.М. Бринчук, АЛ. Гетьман, 

П . Ф . Кулинич , 0 . 1. Крассов , 

М . В . Шульга [Див.: 1-3; 5; 8; 11 ; 
19] та ін. 

На даний час найменш вив

ченим залишається питання 

щодо правового забезпечення 

приватноУ власності на об'єкти 

рослинного світу, хоча фрагмен

тарно його розглядали окремі 

науковці (0.1. Крассов, Г.Н . По

лянська, С.М. Шершун [11 ; 15; 
18]). 

Метою даної статті є комлек

сни й науково-правовий аналіз 

проблем правового забезпечення 

приватно·і власності на об'єкти 

рослинного світу (зокрема, на 

ліси), а також розроблення нау
ково обГрунтованих рекомен

дацій для подальшого розвитку 

цього законодавчого nроцесу. 

З урахуванням поставленої 

мети зробимо спробу розглянути 
пенятійно-термінологічний апа

рат, що використовується в дос

ліджуваній сфері, надати пропо

зиції стосовно його вдосконален
ня , здійснити аналіз nравового 

забезпечення інституту права 

приватної власності на ліси як 
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об'єкти рослинного світу, означи

ти виникаючі у зв'язку із цим про

блеми й обГрунтувати заходи 

щодо їх вирішення. 

Сьогодні приватна власність 

на об'єкти рослинного світу знай

шла своє закріплення в законі 

також як державна і як комуналь

на . Але стверджувати про 

рівність названих форм власності 

неможливо, зважаючи перш за 

все на те , що коло об'єктів , які 

можуть зараз надаватися саме у 

nриватну власність фізичних і 

юридичних осіб, є доволі обмеже
ним. До вказаних об'єктів нале

жать деякі з них, як-то : (а) зане

сені до Червоно·; книги; (б) ті, що 

перебувають на територіях та 

об'єктах природно-заповідного 

фонду; (в) деякі ділянки лісового 

фонду тощо. 

Зупинимося на розгляді пи

тань, пов 'язаних з приватною 

власністю саме на ліси , бо ця 

проблема постала не так давно, 

хоча вчені дискутували з цього 

приводу постійно . Зазначимо, що 

потрібна розумна збалансо

ваність між структурами nланово 

врегульованої економіки в лісово

му секторі і ринковими структура

ми, особливо на перехідному 

етапі. На даний час законодав

ство в цьому напрямку вже дещо 

зробило. Нова редакція Лісового 

кодексу України [14; 2006.- NQ 11. 
- Ст. 6911 питанням приватної 
власності на ліси приділила пев

ну увагу: а) закріплено названу 

2008/97 



форму власності ; б) перелічено 

підстави їі набуття й виникнення; 

в) сформулювана права й обо

в 'язки громадян та юридичних 

осіб , які мають у приватній влас

ності ліси ; г) названо підстави 

припинення цієї власності на ос.

танні. 

Варто, вважаємо, зупинитися 

на аналізі вказаних положень 
детальніше, з огляду на важ

ливість досліджуваної проблеми. 

У статтях Лісового кодексу, при

свячених правовій регламентації 

приватної форми власності , 

об 'єктом цього права називаєть

ся ліс або земельна лісова ділян

ка . Тлумачення цих термінів 

сформульована у ст. 1 Кодексу. 
Ліс - це тип природних комп

лексів, у якому nоєднуються пе

реважно деревна й чагарникова 

рослинність з відповідними грун

та ми , трав'яною рослинністю, 

тваринним світом , мікроорганіз

мами та іншими природними ком

понентами, які взаємопов'язані у 

своєму розвитку, впливають один 

на одного й на навколишнє при

родне середовище . Земельна 

лісова ділянка- земельна ділян

ка лісового фонду України з оз

наченими межами, яка надаєть

ся або вилучається у землекори

стувача чи їі власника для ведін

ня лісового господарства або 

інших сусnільних nотреб згідно із 

земельним законодавством . Дое

nідження змісту наведених 
дефініцій дозволяє стверджува-
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ти, що ставити знак рівності щодо 

цих двох категорій неможливо, 

тому й законодавцеві потрібно 

визначитися , яким саме терміном 

коли оперувати . З нашого погля

ду, термін «Ліс» слід вживати в 

зазначених приписах стосовно 

об'єкта права власності , зважаю

чи на його (лісу) правовий режим. 

Суб'єктами права nриватної 

власності визнаються громадяни 

та юридичні особи України . Жод

них додаткових вимог до назва

них осіб закон не містить. Між тим 

nостійними лісокористувачами 

(наприклад, щодо земель дер

жавної власності) цей Кодекс на

зиває спеціалізовані державні 

лісогосподарські та інші державні 
підприємства, установи й органі

зації, у яt<их створено спеціалізо

вані лісогосподарські підрозділи . 

Як бачимо, законодавчі норми 

підкреслюють, що цим користува

чам притаманна така ознака, як 

спеціалізованість, тобто вони 

мають бути призначені для робо

ти або використання в якій-не

будь одній спеціальній галузі. Цим 

особам треба володіти спеціальни

ми знаннями , навичками у 

відповідній галузі, nевним досві

дом застосування глибоких знань 

цля вирішення складних про

фесійних завдань тощо. Тому 
було б доцільним і до приватних 

власників установити певні вимо

ги щодо наявності спеціальних 

знань і досвіду у сфері лісового 

господарства. 
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Важnиво також підкреслити 

обмеженість кола приватних 

власників лісу тільки громадяна
ми та юридичними особами Ук

раїни . Що ж стосується іноземців , 

осіб без громадянства й інозем
них юридичних осіб , такого пра

ва їм не надається. Якщо ж ці 

особи отримають ліси в спадщи

ну, ці об 'єкти рослинного світу 

підлягають відчуженню протягом 

одного року. 

Розглянемо детальніше 

підстави виникнення права влас

ності на ліси , яких закон перед

бачає декілька: 

1. Громадяни та юридичні 
особи України можуть безоплат

но або за плату набувати у 
власність у складі угідь селянсь

ких, фермерських та інших госпо
дарств замкнені земельні лісові 
ділянки загальною площею до 5 
га . Отже , законодавчо закріnлені 

наступні обмеження , які стосу

ються : (а) суб'єктного складу -
пише вітчизняні юридичні та 

фізичні особи мають право на 

приватну власність ; (б) розміру 

ціпянки-до 5 га ; (в) місцезнаход
ження - ділянка повинна знахо

дитись у складі певних угідь , на

приклад, фермерських госпо

дарств ; (г) певна природна харак

теристика ділянки - вони повинні 

бути замкненими . Останньому 

положенню, вважаємо, слід при

ділити більше уваги . У законо

давстві, на жаль, не закріплено 

пояснення, що ж саме становить 

так звана замкнена земельна 

лісова ділянка . Ось чому для з'я

сування терміна «замкнена» тре

ба звернутися до відповідних 

джерел. Так, «замкнений» - це 

той , що не має розривів , не зв 'я

заний з тим, що лежить поза його 

межами, відокремлений від інших 

предметів , недоступний для них 

[4, с. 312]. 
Учені-правознавці слушно 

зазначають , що замкнені зе

мельні ділянки лісового фонду 

відділен і природними розривами 

(пустирями , болотами, ярами) та 

(або) юридично встановленими 

межами їх територій, тобто ізольо

вані від основного масиву земель 

лісового фонду [9, с. 131]. Наве
дене тлумачення є цілком обфун

тованим , і його слід взяти до ува
ги при визначенні сутності вказа

ного терміна . Таким чином, зва

жаючи на вагомість указаної оз

наки («замкненість») , варто зак

ріпити їІв чинному законодавстві , 

бо брак їІ законодавчого тракту

вання призводитиме до різного 

тлумачення й відповідних усклад

нень при застосуванні цієї норми 

в цілому на практиці . 

Окрім того , повертаючись до 

формулювання розглядуваної 

підстави виникнення права при

ватної власності , зазначимо, що 

законодавець передбачив мож

ливість безоплатного або платно

го його набуття. Але в жодній зі 
статей Лісового чи Земельного 

кодексу України або інших норма-
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тивних актів не встановлено , коли 

ж саме може йтися про безоплат

не чи платне набуття даного пра

ва , від чого , за яких умов зале

жатиме відбір цих 2-х видів набут

тя права власності . Адже йдеть

ся не про декілька сотих гектара 

а про площу в 5 га , тобто доволі 

велику лісову ділянку. Це питан

ня є сенс вирішити саме на зако

нодавчому рІвні, а не віддавати 

його на розсуд тих чи інших влад

них осіб. 

2. Успадкування лісів, що сто

сується громадян та юридичних 

осіб України , які можуть безоплат

но або за плату набувати у 
власність у складі угідь селянсь

ких, фермерських та інших госпо

дарств замкнені земельні лісові 

ділянки загальною площею до 5 
га. Ця площа може бути збільше

на в разі успадкування лісів згідно 

із законом. Щодо даного випадку 

флористичне й екологічне зако

нодавство жодних приnисів не 

містить, тому необхідно користу

ватися нормами цивільного зако

нодавства. 

З . Громадяни та юридичні 

особи можуть мати у власності 

ліси , створені ними на набутих у 

власність у встановленому по

рядку земельних ділянках дегра

дованих і малопродуктивних 

угідь, без обмеження їх площі. 

При аналізі цієї nідстави слід звер
нути увагу на наступне: а) дана нор

ма свідчить, по суті, про майбутнє 

право власності, бо надається у 
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власність не ліс, а земельна 

ділянка, де потім буде посадже

но ліс; б) як бачимо, законода
вець уже не вказує на таку озна

ку суб'єктивного складу цього 

права, як обов'язковість українсь

кого громадянства, що, на нашу 

думку, слід виправити, привівши 
цей nрипис у відповідність з інши

ми статтями Лісового кодексу Ук

раїни (зокрема, ст. 10 ч. 2); в) лісо
ве законодавство не містить тлу

мачення понять «деградовані» й 

«малопродуктивні угідця» , тому 
за необхідними роз'ясненнями 

потрібно звертатися до Земель

ного кодексу України, де деградо

вані землі трактуються як зе

мельні ділянки , поверхня яких 

nорушена внаслідок землетрусу, 

зсувів, карстоутворень , повенів , 

добування корисних копалин 

тощо, або як земельні ділянки з 

еродованими, перезволоженими, 

забрудненими хімічними речови

нами грунтами з підвищеною кис

лотністю або засоленістю та ін. 
До малопродуктивних земель 

належать сільськогосnодарські 

угідця , грунти яких характеризу

ються негативними природними 

властивостями, низькою родючі

стю, а їх господарське викорис

тання за nризначенням є еконо

мічно неефективним. Сам же по

рядок надання цих земель перед

бачено певними статтями Зе
мельного кодексу. 

Постає ще одне запитання: як 

визначити розміри названих діля-
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нок, адже будь-якого обмеження 

ні в земельному, ні в лісовому 

законодавстві немає. У науковій 
правовій літературі зазначається , 

що в такому випадку питання на

лежить вирішувати з урахуван

ням конкретних обставин, а також 

за аналогією з розмірами земель 

сільськогосподарського призна

чення, які можна приватизовува

ти . А для одностайного застосу

вання цього правила бажано 

мати додаткове роз'яснення Ка

бінету Міністрів України чи інших 

органів влади [9, с. 131 , 132]. Цю 
пропозицію правників треба вва

жати слушною, хоча , як вбачаєть

ся , недоцільно приймати ще один 

нормативний акт, а краще внести 

відповідні доповнення до Лісово

го й Земельного кодексів Украї

ни . 

4. Ліси, створені громадяна

ми та юридичними особами на 

земельних ділянках, що нале

жать їм на праві власності, пере

бувають у приватній власності 

цих суб'єктів. Аналіз розглядува

ної підстави дає можливість 

стверджувати, що йдеться (як і в 

попередній nідставі) про май

бутнє право приватної власності 
на ліси , бо, як відомо, період часу 

від висадки сіянців (або сад
жанців) до утворення nриродно

го рослинного угруповання, яке у 

встановленому законом порядку 

колись визнаватиметься лісом, 

займе не один рік. Так, фахівці 

вважають, що хвойні насаджен-
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ня за рівних умов визначаються 

найбільшим зниканням крони у 

віці 20-80 років , листяні пораелеві 

- 20-50 років [1 З , с. 383]. Також 
треба зазначити, що площа май

бутніх лісів , по суті , обмежується 

тільки розмірами певних земель

них ділянок, що визначаються 

нормами Земельного кодексу Ук

раїни . 

Наголосити є сенс також ще 

на одному аспекті , який стосуєть

ся цільового призначення зе

мельних ділянок, а саме дотри

мання останнього. Адже власни

ки таких земельних ділянок по

винні додержуватися положень 

ст. 20 ЗК і змінювати їх цільове 

призначення тільки у встановле

ному законом порядку. Ці припи

си Кодексу є дуже важливими, бо 

законодавець не називає конк

ретних категорій земель, де бу

дуть створюватися ліси , тому в 

даному випадку це питання необ

хідно конкретизувати. 

Чинне лісове законодавство , 

на відміну від інших підгалузей 

екологічного законодавства 

(окрім земельного) , чітко визна

чає час виникнення права приват

ної власності на ліси громадян та 

юридичних осіб України: це мо

мент отримання цими особами 

документів, що посвідчують пра

во власності на земельну ділян

ку та їі державну реєстрацію. У 
зв'язку із цим приписом виникає 

питання : чи можна розглядати 

реєстрацію додатковим юридич-

2008/97 



ним фактом виникнення розгля

дуваного права? З огляду на дос
лідження лісового законодавства 

потрібно підкреслити, що реєст

рація документів, які посвідчують 

назване право, є саме таким до

датковим юридичним фактом ви

никнення останнього. Раніше реє

страція цих документів виконува

ла головним чином облікову фун

кцію , що дозволяло компетент

ним органам здійснювати конт

роль за власниками чи користу

вачами природних ресурсів. A/J)t<e 
відповідні положення основних 

екологічних нормативних актів 

визначили , що головним доку

ментом , регламентуючим 

відповідні відносини , служать 
державні акти на право власності . 

Чинне екологічне законодавство 

(зокрема, флористичне й лісове) 

у ст. 1 З Лісового кодексу України 
відносить факт реєстрації необхі

дних документів до додаткових 

юридичних фактів виникнення 

права власності. Отже, на даний 

час флористичне законодавство 

розширило перелік юридичних 

фактів, наявність яких призво

дить до виникнення законного 

права на ліси . 

Лісовий кодекс України , на 

відміну від інших актів екологіч
ного законодавства ( фауністич
ного, про природно-заповідний 

фонд тощо), окреслив коло прав 
ra обов'язків впасників пісів. Так, 

до прав громадян та юридичних 

осіб належить право: (а) влас-
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ності на лісові ресурси та їх вико

ристання в порядку, визначеному 

цим Кодексом; (б) відшкодуван

ня збитків у випадках, передба

чених законом; (в) продаж або 

іншим шляхом відчуження відпо

відно до закону земельної лісо

вої ділянки; (г) спорудження в ус

тановленому порядку виробни

чих та інших будівель і споруди , 

потрібних для ведіння лісового 

господарства й використання 

лісових ресурсів. 

До обов'язків власників лісів 

віднесено: (а) вести лісове госпо

дарство на підставі матеріалів 

лісовпорядкування згідно із цим 

Кодексом; (б) забезnечувати охо

рону, захист, відтворення й підви

щення продуктивності лісових 

насаджень, посилення їх корис

них властивостей і покращання 

родючості Грунтів , виконувати 

інші заходи відповідно до вимог 

лісового законодавства; (в) дот

римуватися правил і норм вико

ристання лісових ресурсів ; (г) ве

сти лісове господарство й вико

ристовувати лісові ресурси спо

собами. які не завдають шкоди 

навколишньому природному се

редовищу, а забезпечують збере

ження корисних властивостей 

лісів і створюють сприятливі умо

ви для їх охорони , захисту й 

відтворення ; (д) вести первинний 

облік лісів , надавати в установ
пеному законодавством порядку 

статистичну звітність та інформа

цію про їх стан і використання 
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лісових ресурсів; (е) забезпечува

ти охорону типових та унікальних 

nриродних комплексів та об'єктів, 

рідкісних і перебуваючих під заг

розою зникнення видів тваринно

го й рослинного світу, рослинних 
угруповань; (є) сприяти форму

ванню екологічної мережі відпо

відно до природоохоронного за

конодавства. 

Аналіз наведених переліків 

прав та обов'язків власників лісів 

цозволяє підтвердити раніше 

зроблену пропозицію, спрямова

ну на вдосконалення законодав

ства флористичного , зокрема 

лісового. Вона стосується необхі

дності наявності у громадян та 

юридичних осіб - власників лісів 

відповідної кваліфікації, певних 

знань, навичок, досвіду ведіння 

пісового господарства . Про ці ха

рактеристики щодо вказаних осіб 

опосередковано йдеться майже у 
всіх наведених приписах - як 

щодо прав, так і обов'язків . Це, 

наприклад, обов'язок вести лісо

ве господарство , первинний облік 

nісі в, надавати інформацію про їх 

стан , сприяти формуванню еко

логічної мережі тощо. 

У новій редакції Лісового ко

дексу України певне місце відве

дено питанню припинення права 

приватної вnасності на ліси в разі 
втрачення права вnасності на 

земельну ділянку у випадках і в 

порядку, встановлених законом. 

Вивчення даних приписів дозво

пяє стверджувати , що вони 
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свідчать на користь такої спе

цифічної якості права власності 

на об'єкти рослинного світу, як 

вторинність, яка виявляється в 

похідному характері від права 

власності на відповідну земель

ну ділянку. 

Об'єкти рослинного світу теж 

можуть знаходитися в межах те

риторій та об'єктів природно-за

повідного фонду. Згідно із Зако

ном України «Про природно-запо

відний фонд» регіональні ланд
шафтні парки , такі зони, як бу
ферна , антропогенних ланд

шафтів, регульованого заповід

ного режиму біосферних запові

дників, а також землі та інші при

родні ресурси , включені до скла

ду. Але заказники , nам'ятки nри

роди , заnовідні урочища, бо

танічні сади, дендрологічні пар

ки , зоологічні парки й парки

пам'ятки садово-паркового мис

тецтва, не надані національним 

природним паркам, можуть зна

ходитися як у власності українсь

кого народу, так і в інших їі фор
мах, передбачених законодае

ством України. Закон також закрі

плює певні обмеження на право 

приватної власності : не підляга

ють приватизації ботанічні сади, 

дендрологічні й зоологічні парки , 

створені до прийняття даного 

Закону, тобто до 1992 р. 
Викладене переконливо 

свідчить, що правове забезпечен

ня приватної власності на рос

линний світ (зокрема, ліси) потре-
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бує суттєвого вдосконалення. Це 

покращання може здійснюватися 

як шляхом внесення в найближ

чий час відповідних змін до чинно

го флористичного законодавства , 

так і прийняття нових нормативних 

актів у майбутньому, зокрема , Фло

ристичного кодексу України. 

Таким чином, зазначена nро

блема має важливе наукове і 
практичне значення. У подальшо

му об'єктом наукового опрацю

вання будуть виступати П недо

сліджені аспекти, а саме реаліза
ЦІЯ й перспективи розвитку цієї 
форми права. 
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УДК 343.54 (477) 8.8. Гальцова, здобувачка 
при кафедрі кримінального права Ng 2 

Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ЩОДО СОЦІАЛЬНо"і ЗУМОВЛЕНОСТІ КРИМІНАЛЬНО
ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ УСИНОВЛЕННЯ (УДОЧЕРІННЯ) 

Статті 168 і 169 Кримінально
го кодексу України (далі - КК) 

передбачають кримінальну 

відповідальність за розголошен

ня таємниці усиновлення (удоче

ріння) й незаконні дії щодо уси

новлення (удочеріння). Криміна
лізація вказаних діянь має вели

ке попереджувальне й виховне 

значення. Однак у наукових пра

цях з кримінального права ця про

блематика висвітлена недостат

ньо, зокрема, щодо соціальної зу

мовленості вказаних криміналь

но-nравових норм. Це, з нашого 

погляду, і призвело до того , що 

деякими науковцями висловлю

ються дуМКИ, З ОДНОГО боку, ПрО 

необхідність збереження таєм

ниці усиновлення (удочеріння) [2, 
с. 19], а з другого- навпаки , щодо 

недоцільності кримінально-пра

вової заборони вказаних діянь. 

Такий підхід можна пояснити не

достатньою розробкою проблеми 

соціальної обумовленості зазна

чених норм КК. Вирішенню вка

заних питань і присвячена дана 

стаття . Соціальна зумовленість 
кримінально-правових норм (кри-
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мінального закону) - доволі 

складне, багатоаспектне й бага

торівневе явище. Однак у його 

структурі можна виділити певні 

чинники, які зумовлюють визнан

ня тих чи інших діянь злочинни

ми й караними. 

Вирішальними для соціаль

ної зумовленості, і в решті-решт 

для криміналізації зазначених 

діянь , виступають соціальні , нор

мативно-правові й кримінологічні 

чинники . 

Соціальна зумовленість кри

мінально-правово·і охорони уси

новлення (удочеріння) склада

ються з медичних, психологічних 

та педагогічних чинників. 

Медичні чинники 

полягають у тому, що в Укра·іні 

має місце достатньо гостра де

мографічна криза. Так, у 2000 р. 
чисельність людей похилого віку 

становила 20%, у селах - навіть 

до третини населення. У кожно

му 4-му селі діти не народжува

лися, а в кожному 5-му немає 

дітей віком до 5-ти років [8, с. ЗО] . 

Погіршення демографічної ситу

ації пов'язано з проблемами ме-

2008/97 



дичного характеру. На Україні 

приблизно 1 млн . сімей , які не 

мають дітей. Близько 20% із них 
не можуть мати дітей внаслідок 

жіночого або чоловічого без

пліддя [20, с. 26]. Зниження об
сягу виробництва, інфляція , без

робіття призводять до подальшо

го погіршення життєвого рівня , в 

результаті чого більшість украї

нських сімей не мають можли

вості забезпечити дитину необхі

дним , деякі з них відкладають 

народження дітей , 5% подружжя 
взагалі відмовляються мати 

дітей . І це викликає подальше 

загострення демографічної кризи 

[15, с. 18]. Крім цього, інвалідність 

батьків, раннє або nозашлюбне 

материнство [6, с. 119], засуджен
ня та призначення батькам пока

рання у виді позбавлення волі , 

відмова матерів забирати своїх 

дітей з пологових будинків [18, 
с. 40], смерть або зникнення обох 
батьків - усе це призводить до 

виникнення таких негативних 

явищ, як, наприклад, «біологіч

не» й «соціальне» сирітство [3, 
с. 91]. Згідно зі статистичними да
ними в Україні нараховується 
близько 1 ОО тис. дітей-сиріт і 
дітей , позбавлених батьківського 
піклування [7, с. 11]. Ось чому 
усиновлення (удочеріння) є важ

ливою формою виховання сиріт і 

дітей , батьки яких з тих чи інших 

причин не виконують (або не мо

жуть виконувати) своїх батьківсь

ких обов'язків. 
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Педагогічн і чинники 

соціальної зумовленості кримі
нально-правової охорони усинов

лення (удочеріння) полягають у 

тому, що відповідно до ч . 2 ст. 207 
Сімейного кодексу України (далі 

- СК) цей інститут має на меті 

забезпечити нормальне сімейне 
життя й виховання дітям , які не 

мають батьків або позбавлені 
батьківського піклування . Усинов

лення (удочеріння) становить со

бою найкращий вид сімейного 

виховання таких дітей , оскільки 
вони потрапляють в умови, які 

найбільш схожі з тими, які існу

ють у сім 'ях, заснованих на ро

динних стосунках. Принцип пріо

ритету сімейного виховання дити

ни закріплено в законодавстві -
в ч . З ст. 5 СК. Це положення 

відповідає вимогам Конвенції про 
права дитини (11 J, яка передба
чає право дитини на батьківську 

турботу й належне виховання. 

Стаття 51 Конституції України 

встановила, що сім'я, дитинство, 

материнство та батьківство охо

роняються державою . Захист 

сім~і положеннями Основного За

кону країни свідчить, що Україна 

визнає цінність і значення сім'ї, Ті 

вирішальну роль у розвитку ди
тини, формуванні особистості, 

розуміння , що сім'я- фундамент 

матеріальної і психологічної 

підтримки , нормального розвит

ку дитини. Саме тут формуються 

такі риси людини , як nрацьо

витість , чесність, надійність , 
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відповідальність , прагнення до 

отримання знань [21 , с. 161]. 
Україна визнала своїм пріори

тетом реалізацію програми сімей

но"і політики, в тому числі й захист 
сім'ї і права дітей кримінально

правовими заходами. Суспіль
ство має підвищену заінтересо

ваність до реалізації прав непов

нолітніх , особливо до проблем 
цитинства й сирітства . Ці пробле

ми потребують позачергового ви

рішення з боку держави. адже без 

цього дитина позбавляється кон

ституційного права на сімейне 

виховання. 

Інтерес до вивчення проблем 

сім 'ї є особливо актуальним на 

сьогоднішній час. Сім'я асоці

юється у населення України з 

надійністю й підтримкою: 76% 
респондентів вважають, що саме 

вона надає їм відчуття комфорту 
й захищеності , понад 95% опита
них назвали сім'ю найважливі

шою цінністю [24, с . 486]. Як ба
чимо , сьогодні в суспільстві 

відзначається її соціальна 

цінність і вирішальне значення у 

вихованні , формуванні й розвит

ку дитини як особистості [22, с. 7]. 
Саме сімейне виховання є пріо

ритетним для психосоціального 

розвитку й становлення дитини як 

особистості (8, с . 31]. 
Психологічні чинники 

соціальної зумовленості кримі

нально-правової охорони усинов

лення (удочеріння) характеризу

ються тим , що завдяки йому діти 
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отримують сім 'ю [17, с. 112]. Бать
ки для дитини- це необхідна умо

ва того , щоб вона почувала себе 

повноцінною і в емоційному, і в 

соціальному аспекті . Їй у будь
якому в і ці необхідно , щоб їі лю

били мати й батько , а вона , у 

свою чергу, любила батьків (4]. 
Кожна сім'я є своєрідним осеред

ком суспільства . Якщо в дитини 

немає сім 'ї, вона не отримує бать

ківської любові , піклування , по

чуття захищеності , стійкості й гар

монії, що досить часто призво

дить до патології психіки , тютю

нопаління . вживання алкоголю й 

наркотиків , проявів агресії, вчи

нення антигромадських про

ступків , і навіть до злочинів [23, 
с . 140]. У процесі сімейного вихо
вання відбувається обмін життє

вим досвідом , формується куль

тура почуттів і поведінки. Можна 
з упевненістю констатувати , що 

фізичне народження дитини , пе

редує їі соціальному народжен

ню в сім 'ї (9, с. 17]. Спеціальними 
nсихологічними дослідженнями 

nідтверджено , що вихованці 

інтернатських закладів відрізня

ються (в гірший б і к) від дітей, які 

виховувалися в сім 'ї: станом здо

ров'я , рівнем інтелекту, сформо

ваністю особистості [1 О , с. 79]. 
Підсумки досліджень показали: 

якщо дитина не виховувалася в 

сім'ї, відчуття сирітства супровод

жує їі протягом всього життя , як 

би воно не склалося . Усі сво"і про

блеми вони пояснюють самотні-
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стю, вихованням у дитячому бу

динку [16, С . 77). 
Тільки сім'я становить підва

лини духовного, економічного й 

соціального розвитку дітей ісус

пільства в цілому. Від їі фізично
го й духовного здоров'я залежи1 ь 

стабільність держави . Усинов

лення (удочеріння) допомагає 

вирішити важливу соціальну про
блему сирітства в Україні й вис

тупає однією з пріоритетних 

форм виховання дітей , позбавле

них батьківсько"і турботи й r:юбові . 

Крім цього, інститут усиновлення 

(удочеріння) є своєрідною фор

мою реалізації природної потре
би материнства й батьківства, а 

також захисту від самотності, доз

воляє заповнити емоційну пусте
ту і зробити сімейне життя більш 

змістовним [1 З, с.15] . Після уси

новлення (удочеріння) у дитини 

з'являються нормальні умови 

життя, сім'я, в якій є близькі й рідні 

їй люди- мати та батько. Унаслі

док цього сімейне виховання по

винно бути втілено й забезпече

но настільки це можливо. 

До нормативно-правових 

чинників обумовленості кримі

нально-правової охорони усинов

лення (удочеріння) слід віднести 

ту обставину, що захист прав та 

свобод людини і громадянина є 

першочерговим завданням будь

якої сучасної держави . Не

обхідність посиленого криміналь
но-правового захисту дитини й 

сім'ї неодноразово відзначалася 
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в багатьох міжнародних докумен

тах: Загальній декларації прав 

людини 1948 р., Європейській 
конвенції захисту прав людини та 

основоположних свобод 1950 р. 
[1], у міжнародних пактах «Про 
громадянські та політичні права» 

1966 р. , Декларацїі прав дитини 
1989 р., Хартії Європейського 

Союзу про основні права 2000 р. 

та ін. 

Стаття З Європейської кон

венції про усиновлення дітей 

(1967 р.) регламентує законне 

усиновлення (удочеріння) , а ст. 15 
містить норму, яка забороняє уси

новлення (удочеріння) на комер

ційних чи інших засадах. Статтею 

З2 Конвенції про захист дітей і 

співробітництво у сфері міжна

родного (міждержавного) усинов

лення (удочеріння) ( 199З р.) та
кож закріплено, що «ніхто не по

винен отримувати невиправдану 

фінансову чи іншу вигоду від 

діяльності , яка стосується 

міждержавного усиновлення ... » 
Ці положення були покладені в 

підГрунтя ст. 169 КК, якою перед

бачена кримінальна відпові

дальність за незаконні дії щодо 

усиновлення (удочеріння). 
Стаття 20 Конвенції (1967 р.) 

та ст. 31 Конвенції (1993 р.) на
цають можливості громадянам 

збереження таємниці цього про

цесу. Ці положення знайшли своє 

втілення в ст. 168 КК, яка встано

вила кримінальну відпові
дальність за розголошення тає-
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мниці усиновлення (удочеріння) . 

Крім цього, в Україні були затвер

джені соціальні nрограми загаль

нонаціонального характеру, сnря

мовані на створення умов для 

належного розвитку й виховання 
цітей у сім"і й виконання нею своїх 

функцій («Діти України» (1996 р.) , 

«Рік Сім'ї» (2004 р. ), «Рік дитини» 

(2006 р.)). Крім цього , державою 

було ратифіковано міжнародну 
Конвенцію про права дитини , 

прийнято Закони України «Про 

охорону дитинства» (2001 р. ) , 

«Про забезпечення організацій
но-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей , поз
бавлених батьківського піклуван

НЯ» (2005 р.) , СК (2004 р. ) 
Кабінетом Міністрів було зат

верджено низку постанов , які сто

суються усиновлення (удочерін

ня) . Важливим кроком з боку дер

жави у вирішенні проблем охоро

ни сім 'ї й дитинства стало підпи

сання Коаліційної угоди, зміст якої 

полягає у спрямуванні їі політики 

на вирішення проблем дитячої 

безпритульності , створення на
лежних умов для нормального 

розвитку дитини, реалізацїіТі прав 

і досягнення конкретних резуль
татів в інтересах дитини. Ця Уго
да містить nоложення, які мають 

за свою мету внесення змін до 

СК, зокрема , в частині захисту 
права дитини на виховання в 

сім'ї. За їі змістом одним з голов
них напрямків діяльності держа
ви у сфері сімейної й демографі-

1 

чної політики , є відродження на

селення через створення умов 

благополуччя для підтримання 

духовно та фізично здорової й 

міцної сім 'ї. На державному рівні 

учасники коаліції беруть на себе 
низку зобов'язань щодо соціаль

ного і правового захисту материн

ства й батьківства , державної 

підтримки сім'ї, яка усиновила 

(удочерила) дитину, впроваджен

ня механізму формування сімей

них орієнтацій населення , спря

мованих на підвищення nрести

жу такої сім'ї. Таким чином, дер

жавою визначено пріоритети , 

розроблено та nрийнято законо

давчу базу стосовно захисту прав 

дітей-сиріт і соціальної підтрим

ки сім 'ї у їх вихованні [14, с. 343]. 
На нашу думку, сьогодні існує 

достатньо нормативно-правових 

чинників , які свідчать , що охоро

на особи неповнолітнього орган і

чно пов'язана з охороною сімей

них відносин, захистом інтересів 

усиновленої (удочеріненої) дити

ни й усиновителів (удочерителів), 

у тому числі й за допомогою кри

мінально-правових норм (статті 

168, 169КК). 

Порівняно з кримінальним 

законодавством інших країн, ана

логічно вирішується питання про 

кримінальну відповідальність за 

розголошення таємниці усuнов

пення (удочеріння) й у КК: Бєла

русі (ст. 177), Росїі (ст. 155), Азер
байджанській Республіці (ст. 175), 
Латвії (ст. 169) та ін. Кримінальні 
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кодекси деяких країн передбача

ють кримінальну відповідальність 

за «Злочинні діяння проти тає

мниці» (наприклад , КК: Іспанії 
(Книга 2, розділ Х, (ст. 197-205), 
Норвегії (§ 144), Італії, (книга 2, 
глава ІІІ , розділ 12), Туреччини 
(книга 2, глава 5, Розділ 2, ст. 198) , 

Японії (ч. 2, глава 14 (ст. 134), Гол
ландії (книга 2, розділ XVII, ст. 272) 
та за «Розголошення секретів» 

(наприклад, КК Аргентини в ст. 

157/2). Усі ці норми, які встанов

люють відповідальність за розго

лошення таємниці усиновлення 

(удочеріння), аналогічні ст. 168 КК 
України. Кримінальна відnові

дальність за незаконні дГі по уси

новленню (удочерінню) містяться 

в кримінальних кодексах Росії 

(ст. 154), Азербайджанської Рес
публіки (ст. 174), Іспанії (статті 
221 , 222), ФРН (§ 236), Франції 
(ст. 227-12)та ін. 

До кримінологічних чинників, 

що покладені в піМрунтя кримі

налізації діянь , передбачених 

статтями 168 і 169 КК України , 

слід віднести : суспільну небез

печність цих злочинів, їх віднос

ну поширеність і тяжкість 

наслідків . Суспільна небез

печність розголошення таєм

ниці усиновлення (удочеріння) 

полягає в тому, що такі дії можуть 

спричинити тяжку моральну трав

му дитині й усиновителям , 

підірвати устої сім'ї [19, с. 15J, 
призвести до родинних 

конфліктів, до почуття відчаю 
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підлітка , й навіть , до розриву 

сімейних відносин . Повідомлен

ня дитині, що вона є нерідною, 

викликає психічну травму, внас
лідок чого у дитини можуть наста

ти депресія , апатія . Діти , яким 

стало відомо про їх усиновлення 

(удочеріння), нерідко змінювали 

свою поведінку: замикались у 

собі, переставали спілкуватися з 

батьками, близькими і друзями, 

відмовлялися від подальшого 

навчання тощо. При вчинені цьо

го протиправного діяння можли

ве спричинення шкоди психічно

му здоров'ю неповнолітнього , 

nсихічного захворювання, що у 

свою чергу, може штовхнути ди

тину до самогубства або замаху 

на нього [19, с. 15]. 
Зазначені наслідки пов'язані 

з тим, що діти внаслідок психо

фізичних вікових особливостей і 
соціального статусу потребують 

особливого ставлення до них. 

Надзвичайно вразливими діти 

бувають у період статевого дозрі

вання, тому що в цей час в їх 

організмі відбуваються карди

нальні зміни гормонального й со

матичного характеру [5, с. 176J . 
Суспільна небезпечність не

законних дій щодо усиновлення 

(удочеріння) характеризується 

тим, що вчинення цього злочину 

спричиняє шкоду розвитку й ви

хованню неповнолітнього , а та

кож перш за все його життю і здо

ров'ю . При усиновленні (удочері

ненні) дитини іноземцями або 
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особами без громадянства праці

вники департаменту з усиновлен

ня (удочеріння) часто порушують 

чинне законодавство , чим поз

бавляють українців пріоритету 

стосовно цього . Крім того, вказані 

діі поєднуються з учиненням та

кож інших злочинів , як-то : зло

вживання владою або службовим 

становищем (ст. 364 КК) , служ

бові підроблення (ст. 366 КК) , от
римання й давання хабара (статті 

368 і 369 КК). Так, з 1996 р . в Ук

раїні іноземцями було усиновле

но (удочер інено) понад 11 тис. 
дітей . Зазвичай , іноземці усинов

лювали (удочерінювали) дітей

інвалідів , хворих дітей, лікування 

яких в Україні або неможливе , 

або таке лікування потребує знач

них фінансових витрат. Із цієї чи

сельності усиновлених (удочері

нених) тільки половина перебу

ває на консульському обліку, а 

про долю інших н ічого невідомо. 

У таких випадках не виключаєть

ся так зване псевдоусиновлення 

(псевдоудочеріння), яке має за 

мету не виховання дітей , а вико

ристання їх для донорства . Ці 

випадки стали достатньо поши

реним негативним соціальним 

явищем в Україні . 

На нашу думку, усиновлення 

(удочеріння) є ефективним засо

бом захисту дітей , які не мають 

сім 'ї й батьківської турботи. Інсти

тут усиновлення (удочеріння) по

винен існувати не тільки в системі 

сімейного законодавства України , 

142 

й розвиватися, захищатися кри

мінально-правовими способами. 

Особливе місце в ньому посідає 

таємниця усиновлення (удочері

ння) , передбачена в ст. 226 СК, 

яка захищається нормами КК 

(ст. 168). Наявність чинному КК 
цієї норми є необхідною з наступ

них обставин. Право на таємни

цю (банківську, медичну, адво

катську, нотаріальну, усиновлен

ня (удочеріння) та ін .) - це своєрі

дне право людини на недотор

канність ЇІ. особистого й сімейно

го життя [12, с. 35]. Це право про
голошено в багатьох документах, 

наприклад, у Загальній декла

рації прав людини 1948 р. , Кон

ституції України тощо. Особисте 

життя громадян є найбільш враз

ливим для посягання і втручання 

з боку інших осіб [12, с. 35]. Тому, 

ст. 226 СК вирізняє 2 види таєм

ниці усиновлення (удочеріння) -
від дитини і від сторонніх осіб, 

розголошення якої може призве

сти до негативних наслідків як 

для усиновленого (удочеріненої) , 

так і для усиновителів (удочери

телів) [12, с. 40]. 
Виходячи з викладеного, мо

жемо зробити висновок, що кри

мінально-правова охорона таєм

ниці усиновлення (удочеріння) є 

необхідною . Вона гарантує 

найбільш сприятливі умови для 

виховання таких дітей і захист їх 

прав та інтересів. 

Отже всі розглянуті чинники, 

що становлять підфунтя соціаль-
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ної з9мовленості й у кінцевому 

підсумку криміналізації розголо
шення таємниці усиновлення (удо

черіння) та незаконних дій щодо 

цього є достатніми й обГрунтова
ними. Вони враховані законодав-

цем при встановленні криміналь

ної відповідальності за ці протип
равні діяння . Подальше дослід

ження зазначених у статті питань 

є актуальним і потребує подальшо

го наукового дослідження. 
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УДК 343.8 І.С. Яковець, канд. юрид. наук 
Інститут вивчення проблем злочинності АПрН 

України, м. Харків 

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО
ВИКОНАВЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

Оцінка ефективності д іяль

ності Державної кримінально-ви

конавчої служби України (далі -
ДКВС) є відбиттям аксіологічних 

поглядів у кримінально-вико

навчій та інших галузях права, на 

підставі яких пізнання їі спрямо
ваності можна вважати таким, що 

будується на системі соціально

значимих цінностей, тобто на 

певній сукупності критеріїв . Як 
слушно відмічає Ю.О. Демидов, 

оцінка - це реакція суб 'єкта на 

ціннісні відносини [2, c.14J. Звідси 
доцільним видається тверджен

ня , що nідгрунтя процесу оціню

вання ступеня ефективності 

діяльності ДКВС, як певно"і логіч

ної оnерації, складає аксіологіч

на інтерпретація явищ, подій чи 

дій. Тому використання для цьо
го системи завчасно визначених 

критеріїв є ціннісним ставленням 

відповідного суб'єкта оцінювання 

до діяльності ДКВС, а сама оцін

ка з філософської точки зору- це 

і є аксіологічний п ідхід до пробле
ми ефективності діяльності 
ДКВС. 

Оцінювання - це в першу 

144 

чергу пізнання спрямованості 

ціяльності , тобто встановлення 

таких питань , які свідчили б про 

настання чи брак бажаних ре

зультатів, об'єктивне визначення 

фактичного їі стану. Це має ве

лике практичне значення , бо , 

ційсно , оцінка ефективності 

ціяльності ДКВС служить фунда

ментом для їі подальшого рефор

мування й удосконалення. Може

мо стверджувати , що одним з ос

новних завдань у цьому процесі 

є постановка правильного діагно

зу : які наnрямки діяльності потре

бують зміцнення й розвитку, а які 

перебувають на бажаному рівні . 

У цілому ж якісна оцінка 

ефективності роботи ціє·і служби 

має сприяти тому, щоб Ті струк

турні підрозділи комплексно вирі

шували поставлені перед ними 

завдання , без проведення якої 

вся здійснювана ними діяльність 
може виявитись безпредметною. 

Оцінка, як форма організаційно
управлінської роботи, виступає 

неминучою проміжною ланкою в 

цьому взаємопов'язаному й ком
плексному процесі на різних на-
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прямках , необхідним етапом у 

пізнавальній діяльності, своєрід
ним містком між отриманням 

знань і практичними діями . 

Як бачимо, реформування й 

удосконалення діяльності ДКВС 
слід провадити з урахуванням 

результатів оцінки 11 ефектив
ності . Така концепція , будучи ча

стиною комплексного підходу й 
базуючись перш за все на аксіо

логічних аспектах у процесі вдос

коналення роботи цієї служби , 

дозволить ефективніше застосо

вувати засоби їІ забезпечення й 
успішно вирішувати завдання, 

поставлені перед органами й ус

тановами, що входять до складу 

ДКВС. Лише подібне активне за

стосування результатів оцінки 

дозволить вести мову про неї як 

про єдину цілеспрямовану й ке

ровану процедуру. 

Отже, можемо визначити , що 
оцінка діяльності ДКВС - це про

цес, у перебігу якого спеціально 

визначені законом органи вста

новлюють ступінь ії ефектив

ності з метою стимулювання 

подальшого розвитку. 

Вагому роль у цій процедурі 

відіграють такі поняття , як їІ оз
наки й можливі критерії, які в на

уковій літературі дуже часто вжи

ваються як синоніми . Проте озна

ки - це властивості , за якими 

пізнають (або впізнають) пред

мет; визначення, що відрізняють 

одне поняття від іншого, а кри

терії- це ознаки, на підставі яких 
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здійснюється оцінка , засіб, міри

nо останньої; сукупність не всіх 

ознак, властивих тим чи іншим 

предметам , а лише тих, які бе
руться для оцінювання, таких, що 

є його підставами . 
Питання про критерії оціню

вання ефективності є найважли

вішим у проблемі методики остан

нього . Поряд із цим воно є дос

татньо дискусійним, що зумовле

но відсутністю в чинному законо

давстві їх чіткого визначення. 

Аналіз наукової правової літера

тури дає підстави стверджувати , 

що існує декілька десятків 

підходів щодо критеріїв оцінки 

ступеня ефективності діяльності 

ЦКВС . Більшість досл ідників 

стверджують, що цля правильно

го з'ясування підстав такого оці

нювання, надання переваги тим 

чи іншим оціночним критеріям , 
важливо насамперед установити 

цілі цього процесу. Тому основ

ним завданням на даний час є 

розробка системи критеріїв оцін

ки , які об'єктивно відображали б 

ефективність функціонування 

названої служби і які відповідали 

б структурно-рівневим узагаль

нюючим показникам досягнення 

покладених на ДКВС завдань. 

На сьогодні оцінка ефектив

ності діяльності цієї служби, як 

правило , здійснюється на 

підставі статистичного аналізу 
шляхом порівняння інформації 

про результати роботи за 

відповідні звітні періоди . За 
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інформацією Державного депар

таменту України з питань вико

нання покарань (далі - Департа
мент), визначення рейтингу про

вадиться методом спІвставлення 

nоказників статистичної звітності 

за основними наnрямками робо

ти органів та установ ДКВС -
щомІсячно , за підсумками 

nіврІччя і року. Департамент опе

рує 5-ма основними критеріями: 

1. Рівень безпеки засуджених 
та осіб, взятих під варту, захо

ди щодо запобігання вчиненню 
злочинів і дисциплінарних про

ступків в органах та установах 

виконання покарань і слідчих ізо
ляторах; стvпінь виявлення й 

розкриття ЗJ•О'-ІФ в, учинених в 

установах виконання покарань і 

слідчих ізоляторах. /з розрахун

ку на 1 ООО осіб середньостатис
тичної чисельності засуджених 

nоказниками цього критерію є 

(а} рівень злочинності , кіnькість: 

(б) убивств , (в) умисних тілесних 

ушкоджень, (г) кримІнальних 

сnрав , порушених за ст. 391 КК 
України, (д) втеч з місць позбав

nення волі й з-під варти , (е) по
nереджених злочинів , (є) ухилень 
від відбування nокарання у виді 

позбавлення чи обмеження волі 
2. Забезпечення правопоряд

ку, дотримання вимог режиму. 

правил внутрішнього розпоряд
ку в установах виконання пока

рань, стдчих ізоляторах; ефек

тивність застосування перед

бачених законом засобів виправ-
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лення й ресоціалізацtІ засудже

них. Показниками цього критерію 

з розрахунку на 1 ООО осіб серед
ньостатистичної чисельності за

суджених є кількість : (а) пору

шень вимог режиму відбування 
nокарання в установах виконан

ня покарань· (б) осіб, звільнених 

умовно-достроково (в) осіб , яким 
замінено невідбуту частину пока

рання більш м'яким його видом 

З. Рівень забезпечення вста

новлених законом та іншими 

нормативно-правовими актами 

умов дпя тримання засуджених 
та осіб, взятих під варту, їх ко

мунально-побутового й медико

санітарного забезпечення. 

відповідність основних видів про
дуктів харчування встановле

ним нормам; зниження рівня зах

ворюваності й санітарно-епіде

міологічного нагляду в устано

вах системи виконання пока

рань. У розрахунку на 1 ООО осІб 
середньоспискевої чисельності 
засуджених ці результати показу

ють: (а) кількість смертельних 

випадків , (б) рівень захворюва

ності на туберкульоз (і на СНІД). 
(в) відсоток забезпеченості поз

бавлених волі основними видами 

продуктІв харчування й nобутово
го обслуговування , (г} чисго 

скарг, поданих громадянами й 
особами, які тримаються в уста

новах ДКВС, щодо невиконання 

вимог законодавства . 

4 Робота підрозділів кримі
нально-виконавчої інспекцtї й за-
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брзпечення виконання покарань, 

не пов'язаних з позбавленням 

волі. Показники (у ~ІДсотках до 

середньоспискового числа осіб, 

які перебували на обліку кримі~ 

нально-виконавчої інспекції за 

звітній період) : (а) чисельність 

засуджених, знятих з обліку у 

зв'язку з засудженням за ухилен

ня від відбування покарання, вчи

нення нового злочину, (б) середнє 

навантаження на одного штатно

го працівника територіального 

п ідрозділу кримінально-виконав

чої інспекції . тобто число 

підоблікових. 

5. Робота з персоналом . По

казники: (а) некомплект особово

го складу, (б) чисельність його 

осіб , звільнених за негативними 

мотивами, (в) кількість випадків 

притягнення персоналу до дис

циплінарної відповідальності 

тощо. 

Але чи можуть наведені кри

терії забезпечити всебічну й Грун

товну оцінку ефективності діяль

ності ДКВС? Вбачається , що не 

повною мірою. В існуючих науко

вих дослідженнях, присвячених 

проблемам оцінки ефективності 

ціяльності органів та установ ви

конання покарань уже було дове

дено: щоб вистуnати в ролі тако

го критерію , обрана властивість 

(якість , ознака) даного об 'єкта 

повинна відповідати певним ви

могам [3, с . 16-18}: а) вона має 
оцінюватись в будь-яких 

кількісних одиницях виміру; б) між 
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вимірюванням цієї властивості 

(якості , ознаки) і зміною цільової 

властивості об 'єкта , я кий є 
предметом даної діяльності, по

винен бути достатньо стійкий і 
помітний зв'язок (кореляція), що 
може бути оцінений певними ал

горитмами; в) використання їІ як 

критерію ефективності по можли

вості має бути простим , не вима

гати застосування складних ме

тодів ; г) ця властивість має бути 

чіткою й не допускати двозначно

го тлумачення. 

Розроблені Деnартаментом 

критерії оцінки ступеня ефектив

ності роботи ДКВС, на нашу дум~ 

ку, не повністю відповідають вка

заним вимогам . Приміром, між 
такими показниками , як «середнє 

навантаження (число підобліко

вих) на одного штатного праців

ника територіального підрозділу 
кр им і н ально-вико н авчо ї 

інспекції» і «забезпечення вико

нання покарань, не nов'язаних з 

позбавленням волі» , доволі важ

ко відшукати стійкий зв'язок, бо 

останній, названий як критерій , 

фактично становить собою не 

показник реалізації правообме

жень, притаманних покаранням , 

не пов'язаним з позбавленням 

волі (що і є безпосереднім вико

нанням покарання), а лише зат~ 

рати (людські) , пов'язані з досяг

ненням відповідного результату, 

мети . 

Наведений приклад не є оди

ничним в існуючій методиці оцін~ 
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ки ефективності діяльності 

органів та установ виконання по

карань . В інших виnадках взагалі 

пропонується Ті оцінювати за до

помогою достатньо не визначе

них критеріїв, що призводить до 

зайвої плутанини в цій процедурі, 
оскільки не дотримується вимо

га про простоту використання 

встановленого критерію . Так , 

віднесення до критеріїв «знижен

ня рівня захворюваності» взагалі 
не можна визнати прийнятним : 

по-перше, «зниження» становить 

собою динамічний процес, що не 

цає можливості вважати його за 

еталон, мірило оцінки ; по-друге, 

невідомо , відnовідно до якого 

«рівня» потрібно оцінювати в да

ному випадку «зниження захво

рюваності». 
Як же слід підходити до ок

реслення критеріїв та ознак оці

нювання ефективності діяльності 

ДКВС? Як вбачається , в першу 

чергу треба виходити з реально

го стану справ у системі виконан

ня покарань України на сучасно

му етапі . Практика свідчить про 

існування численних порушень 

nрав людини , невідповідності 

умов тримання загальновизна

ним європейським нормам і стан

дартам , застосування катувань і 

жорстокого поводження із засуд

женими. Зокрема , у Звіті про дот

римання прав ув 'язнених в Ук

раїні експерти Харківської право

захисної групи дійшли висновків , 

що у Департаменті триває прак-
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тика прийняття відомчих доку

ментів , які порушують права поз

бавлених волі . Не змінюється , а 

навіть погіршується становище 

стосовно дотримання прав люди

ни в установах виконання пока

рань. Як і рік тому, можна стверд

жувати, що повага до гідності 

людини досі не стала домінуючим 

чинником кримінально-виконав

чої політики, а існуюча практика 

поводження з ув'язненими побу

дована на суворому вимаганні з 

боку адміністрації установ їх по
кори. А це все доповнюється ще 

й відсутністю ефективного меха

нізму подання скарг [4]. 
З урахуванням наведеного 

видається доцільним визнати го

повним показником ефективності 

діяльності ДКВС саме рівень дот

римання прав та свобод людини 

і громадянина, закріплених в Кон

ституції України та міжнародних 
документах. За основу оцінки ро

боти цієї служби можна взяти по

ложення Європейських тюремних 

правил, що визнані базовим до

кументом для подальшого ре

формування системи виконання 

покарань в Україні. Після цього 

необхідно встановити цільову 

орієнтацію діяльності ДКВС . 

Аналіз положень КВК України й 
Закону «Про Державну кримі

нально-виконавчу службу Украї

ни» дозволяє подіпити п· струк

турні підрозділи на З великі гру

пи : 1} органи й установи , на які 

покладається безпосередньо ви-
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конання покарань ; 2) органи уп
равління й забезпечення життє

діяльності ДКВС (включаючи й 

навчальні заклади); З) місця по

переднього ув'язнення. До пер
шої слід віднести установи вико

нання покарань- виправні та ви

ховні колонії, виправні центри, 

арештні доми, кримінально-вико

навчі інспекції; до другої- цент

ральний орган виконавчо"і влади 

з питань виконання покарань зі 

спеціальним статусом , Департа

мент, його регіональні управлін

ня , навчальні заклади , воєнізо

вані формування, підприємства 

установ виконання покарань, інші 

підприємства , установи й органі

заці"і, створені для забезпечення 

виконання завдань ДКВС; до тре

тьої- слідчі ізолятори. 

З урахуванням такого поділу 

й потрібно, вважаємо, підходити 

до окреслення цілей діяльності 

відповідної групи структурних 

складників ДКВС. На органи й 

установи першої групи покла

дається основне завдання - ре

алізація заходів, спрямованих на 

досягнення цілей покарання, виз

начених у кримінальному законі , 

- кари , виправлення й запобіган

ня. При цьому головним , сутніс

ним завданням їх діяльності вис

тупає реалізація кари , що прита

манна кожному виду криміналь

ного покарання. Так, головною 

ознакою таких видів покарання , 

як довічне позбавлення волі чи 

позбавлення волі на певний 
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строк, є забезпечення фізично-,· 

ізоляції засуджених від суспіль

ства і постійний нагляд за їх по

ведінкою в спеціально призна

ченій для цього установі. Вико

нання покарання у виді виправ

них робіт полягає в накладенні на 

засуджених певних обмежень у 

сфері реалізацї! "{х трудових nрав 

і здійснення щомісячних відраху

вань з "іх заробітної плати в ме

жах 1 О - 20% у доход держави та 
ін. 

Таким чином, оцінка ефектив

ності безпосереднього процесу 

виконання кримінального пока

рання (тобто реалізації кари -
правообмежень, властивих пока

ранню відповідного виду) має 

відбуватися на підставі критеріїв, 

які характеризують саме цю 
діяльність . Зокрема, при оцінці 

ступеня ефективності діяльності 

по виконанню покарання у виді 

позбавлення волі одним із них 

може виступати рівень забезпе

чення ізоляції. Ознаками, за яким 

можна зробити висновок, що ос

таннє здійснюється на належно

му рівні, є досягнення застосу

вання в повному обсязі сукупності 

правообмежень, які випливають 

з такої ізоляції (відсутність ви

падків вільного пересування за

суджених, пронесення і зберіган

ня заборонених предметів тощо). 
У пошуках правильної оцінки 

ефективності діяльності ДКВС 

важливо знати не тільки резуль

тати й те , за допомогою чого вони 
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досягнуті, а й те , якою ціною вони 

далися [5, с.21-28 ; 1 О, с.4] . Як 

справедливо відмічають О.С. Паш

ков і Л .С . Явич, не можна вІдри

вати питання ефективності від 

rих заrрат, nов'язаних з досягнен

ням ВІдповідної мети (тут мають 

ся на увазі не лише витрати ма

rерrальні, а й людської енергії, 

часу, можливr моральні й ідео

логічні затрати) [7, с. 48-49]. При
міром, якщо в одній установі вчи
нено 4 втечі, а в іншій 2, формаль
но Департаментом мо>'<~;; бути 

визнано діяльність першої уста

нови менш ефективною , але 

якщо при цьому друга установа 

забезпечена І'р<ш.tе 1 технічними 

засобами, і лю, •. сокими ресурса

ми , то вести мову про більшу 
ефективність їі дrяльності вкрай 

помилково . Також значно 

відрізнятися може й кримінологі

чна характеристика утримуваних 

в установах засуджених (в основ

ному за ступенем педагогічної 

занедбаності), що створює додат

кові nерешкоди для реалізації 

поставлених цілей . Подібна по
рівняльна оцінка можлива лише 

у ВИПадку ПОВНОЇ ВІДПОВіДНОСТІ 
витрачених зусиль , затрат і вра

хування інших обставин . 

Водночас визначення ефек

тивності дії системи по здійснен

ню цільового процесу, спрямова

ного на досягнення поставленої 

мети, вимагає застосування не 

тільки спеціальних критеріїв, а й 

відповідних методів (сnособів) їх 
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використання . Із філософських 

позицій метод - це спосіб пабу
цування й об~рунтування систе

ми філософського знання, су

купність прийомів та операцій 

практичного та теоретичного ос

воєння діяльності [9, с. З64] . 

Що стосується теми дослід

ження, якій присвячено дану стат

тю , метод оцінки ступеня ефек

тивності діяльності ДКВС розумі

ється нами як сукупність прийомів 

і способІв пізнання та досліджен

ня їі позитивних або негативних 

змін та фіксацїі отриманих ре

зультатІв через систему спеціаль

них показників. Щодо останніх, як 

слушно зазначив Ф.Р Сундуров , 

то встановити такі критер"- оз

начає знайти точку відліку при 

вимірюванні дієвості відповідно

го явища. При цьому показника

ми ефективності можуть виступа

ти ті чи інші чинники реальної 

дійсності [6, с. 65]. 
Незважаючи на те , що питан

ня методів такої оцінки в науці 

кримінально-виконавчого права 

залишаються практично не дос

лідженими, аналіз Існуючих пуб

лікацій дозволяє вести мову про 

ІСНуВаННЯ 2-Х ОСНОВНИХ ЇХ ВИДІВ , 

які застосовувались при оціню

ванні окремих наnрямків діяль

ності органів та установ виконан
ня покарань. Перший становить 
собою кількісну оцінку, а його 

сутність полягає в тому, що остан

ня побудована на системі завчас

но визначених балів. Кожен по-
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казник має певну їх кількість , з 
урахуваннями тієї значимості, яку 

він має з огляду на досягнення 

завдань, що постають перед ор

ганом чи установою. Названі по

казники встановлюються, набрані 

бали -складаються . Саме вихо

цячи з цього суми балів, які відпо

відна установа має за результа

тами оцінювання тієї чи іншої га

пузі спрямованості своєї діяль

ності , й закріплюється за нею 

відповідний узагальнений показ

ник, а за підсумками - присво

юється відповідний рівень. 

Проведення оцінки ефектив

ності діяльності ДКВС (зокрема, 

його окремих структурних 

підрозділів) методом кількісного 

оцінювання Департамент спробу

вав запровадити у практику у 

2003 р . за допомогою «рейтинго

вої оцінки діяльності установ ви

конання покарань» [8, с.6]. Про
те , через певну заплутаність і 

нечіткість основних показників у 

подальшому цей метод не засто

совувався. Практика свідчить , що 

нині Департамент здійснює цей 

процес з використанням саме 

методу кількісних оцінок, хоча й у 
дещо спрощеному вигляді: оціню

вання провадиться не за балами, 

а на підставі статистичного ана

лізу шляхом порівняння даних за 

певними узагальненими показни

ками (коефіцієнтами). 
При застосуванні цього мето

цу необхідно мати на увазі, що 

оцінювання із закріпленням за 
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кожною ознакою й показником 

відnовідного числового еквіва
ленту може призвести до форма

пізації цієї складної процедури , 
до невиправданих суджень, коли 

не будуть враховуватись окремі 
численні особливості діяльності 

того чи іншого підрозділу ДКВС. 

Як видається , метод 

кількісних оцінок є доречним при 
з'ясуванні ступеня ефективності 

на тих напрямках діяльності 

ДКВС, цілі й завдання яких мо
жуть бути чітко й однозначно виз

начені в нормативних актах і зі 

стовідсотковою ймовірністю до

сягнуті на практиці (приміром, 

забезпечення ізоляції особи, ре

алізація кари при виконанні поз

бавлення волі). Оперування цим 

методом буде виправданим і в 

разі оцінки тих даних, які мають 

кількісне вираження (приміром, 

число засуджених, працевлашто

ваних на підприємстві установи), 

але за умови , що цей показник є 

основним у характеристиці того 

чи іншого явища. 
Інший метод засновано на 

якісній оцінці , при якій , на відміну 

від кількісної, не використовують

ся бальні одиниці. Сутність його 

полягає в якісній характеристиці 

кожного конкретного рівня до

сягнення певного результату [1, 
с. 56-58]. Іншими словами. цей 
метод не зводиться виключно до 

арифметичних обчислень при 

оцінці , а базується на глибокому 

і всебічному nідході до кожного 
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показника діяльності ДКВС. З 
нашої точки зору, він є більш 

об'єктивним в умовах реформу

вання ДКВС, оскільки не обмеже

ний завчасно певним колом по

казників, а комплексно враховує 

всі існуючі на даний момент ха

рактеристики різних напрямків 

діяльності, що у своїй сукупності 

й визначають рівень (ступінь) 

ефективності, досягнутий у діяль

ності окремого структурного 

підрозділу чи служби в цілому. На 
нашу думку, названий метод до

цільно використовувати при з'я

суванні ступеня ефективності на 

тих напрямках діяльності ДКВС, 

цілі й завдання яких не можуть 

бути чітко й однозначно окреслені 

в нормативних актах і зі стовідсот

ковою ймовірністю досягнуті на 

практиці (наприклад, робота в 

напрямку виправлення засудже

них), хоча, безперечно, йому слід 

надавати перевагу nри визна

ченні стану роботи й на інших 
ділянках. 

На жаль, обмежений обсяг 

статті не дозволяє вирішити всі 

поставлені проблемні питання. 

Враховуючи, що за повідомлен

ням Департаменту робота щодо 

опрацювання критеріїв оцінки 

ефективності діяльності органів 

та установ ДКВС продовжується, 

вважаємо актуальним досліджен

ня nорушувгної nроблематики в 

подальшому, а з огляду на отри

мані результати й наші проnозиції, 

воно може сприяти покращанню 

стану справ у сфері виконання 

кримінальних покарань. 
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УДК 343.8 М.П.Черненок,канд. юрид. наук 

Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ 

ЯК МЕТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

У ч . 1 ст. 1 Кримінально-ви
конавчого кодексу України (далі 

- КВК) визначено, що криміналь

но-виконавче законодавство краї

ни регламентує порядок та умо

ви виконання й відбування кримі

нальних покарань з метою захи

сту інтересів особи , суспільства 

й держави шляхом створення 

умов, зокрема , для виправлення 

й ресоціалізації засуджених. 

Термін «ресоціалізація» є новим 

для вітчизняного кримінально

виконавчого законодавства , який 

прийшов на зміну доволі «затер

тому» поняттю «nеревиховання» , 

що вже дискредитувало себе у 

вітчизняній науці й практиці і від 

якого відмовилися в кримінально

му праві як від недосяжної мети 

[17, С. 61 , 62]. 
Зміст ресоціалізацїІ, що роз

кривається в ч. 2 ст. 6 КВК, поля

гає у свідомому відновленні за

судженого в соціальному статусі 

nовноправного члена суспіль

ства , у nоверненні його до само

стійного загальноприйнятого 

соціально-нормативного життя. 
При цьому необхідною умовою 
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ресоціалізації є виправлення за

судженого. 

Це nоложення КВК наводить 

на думку про виключне значення 

цосягнення ресоціалізації засуд

женого для процесу боротьби зі 

злочинністю взагалі, оскільки 

саме зменшення рецидивноУ зло

чинності становить один з голов

них чинників вnливу на ГІ рівень . 

Формально особа, яка повністю 

відновилась як повноnравний 

член суспільства, повернулася до 

соціально-нормативного життя 

після відбуття призначеного їй 
судом кримінального покарання, 

перестає бути носієм ризику вчи

нення нового злочину, що 

свідчить про як би абсолютну 

правоту законодавця. 

Однак введення до кримі

нально-виконавчого законодав

ства України категорії «ресоціал і

заці я » стало предметом широкої 

дискусії серед науковців . В ос
танні роки цю проблему дослід

жували А.Х. Степанюк, М.Б. Па
насюк, Д.В. Ягунов, В.А. Бадира, 
О.М. Неживець та ін. Якщо вчені 
в галузі пенітенціарної педагогі-
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ки, психології й державного уп

равління вважають використання 

цього поняття в КВК цілком вип

равданим і доцільним, то фахівці 

правової науки, як правило, із цим 

категорично не погоджуються 

Прихильники введення ресо

ціалізації до предмета криміналь

но-виконавчого права виходять з 

того, що цілі покарання в соціалі

стичному суспільстві, у розвину

тих буржуазних країнах, у сучас

них демократичних державах да

леко не завжди сnівпадають і не 

можуть бути ідентичними. а тому, 

вважають вони за відправну точ

ку слід брати не «філософію по

карання» , а «Вилікування хворих 

соціальними нсщуrами» [4, с 9]. 
Саме тому й пропонується вести 
мову про розширення предмета 

галузі і пролонгацію кримінально

виконавчих правовідносин або ж 

їх різновидів. Jз цієї позиції окремі 

вчені вбачають, що кримінально

виконавче право в подальшому 

розвиватиметься не тільки як га

лузь права , що регулює виконан

ня кримінальних покарань і зас

тосування засобів виправного 

впливу, а й як ресоціалізаційна 

галузь, включаючи правовідноси

ни, що виникають у засудженого 

як суб'єкта, який відбув покаран

ня , але зберігає протягом строку 

судимості обмежений правовий 

статус [20]. Ось чому, коментую
чи використання законодавцем 

терміна «ресоціалізація», Д.В. Ягу

нов розцінює це як суттєвий крок 
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уперед на шляху переосмислен

ня ролі й місця в'язниці в украї

нському сусnільстві [22, с. 222, 
223]. 

Ю.В. Баранов доводить, що 

кримінально-виконавча система 

й ВІдnовідне законодавство мо

жуть функціонувати лише в рам

ках руху до мети повної й безпо

воротно'! ресоціалізації засудже

них, а ефективність їх буде вимі

рюватися лише показниками 

кількісних і якісних характеристик 

даної сфери fЗ). М. Платек вза

галі пропонує змінити парадигму 

кримінально-виконавчої політики . 

На їt' думку, пере виховна, ресоці

алізаційна програма пенітенціар

ної системи має бути змінена на 

нову форму пенітенціарної політи

ки- на нормалізацію. Різниця між 

ними. зп· погляду, полягає в тому, 

що ресоціалізація в пенітенці

арній системі становить обов'язок 

ув'язненого , а нормалізація- це 

його право . Головною метою пер

шої є виховання ув'язненого , ле

реформування його на суспільно 
корисну людину. Друга ж підкрес

лює необхідність наблизити умо

ви в'язниці до існуючих у відкри

тому суспільстві, що повинно по

легшити повернення ув'язненого 

в останнє. Нормалізація, як вба

чає М. Платек , має на увазі 

схожість умов життя у в'язниці й 

на волі . Ув'язнені позбавляються 
nише повно·і свободи пересуван

ня, алезанимиповинназалиша

тися можливість вирішувати свої 
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сімейн і питання , вчитися в 
оёвітніх закладах, носити власний 
одяr; користуватися 110ліклініками 

тощо. Очевидно, грунтуючись на 
думці, що в 'язниця скоріше шко

дить і лише у виняткових випад

ках за наявності низки специфіч

них умов може допомогти, вона 

підкреслює, що виховання люди

ни для життя у відкритому сере

цови щі неможливе в закритих 

умовах. Тому пенітенціарній сис

темі належить так організувати 

умови відбування покарання, 

щоб ув'язнений міг за своїм ба

жанням брати участь у власних 

внутрішніх змінах, а якщо він ви

рішить, що це йому не потрібно, 

рішення не повинно мати для 
нього жодних негативних 

наслідків (12J. 
З точки зору В.А. Бадири, ре

соціалізація має становити собою 

права засудженого. Зміна ж цьо

го терміна на «нормалізацію» не 

створює помітної асоціації ні з 

правом, ні з обов'язком особи [2, 
с. 72]. М. Ансель відзначав, що 

індивід має право на ресоціалі

зацію так само, як у попередні 

епохи стверджувалося , що він 

має право на свободу, безпеку, 

власність і працю [1 , с. 277]. Як 
стверджує правознавець, не мож

на примусово ресоціалізувати 

людину, оскільки цей процес по

вністю залежить від їі бажання 
змінитися. Н . Пономарьова вка
зує , що при трактуванні поняття 

«ресоціалізація» має йтися не 
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тільки про соціальне , а більшою 

мірою саме про внутрішнє, сер

цевинне відновлення індивіда, 
який учинив злочин. Це і психо

логічна реабілітація, і відновлен

ня в правах, і , безперечно, духов
на реабілітація , тобто покаяння 

як зміна життя, зовнішніх і 

внутрішніх установок та цілей 

особи [14, с. 20]. 
У науковій правовій літера

турі відмічається , що за загаль

ним розумінням ресоціалізація 

включає в себе виправлення, од

нак у значеннях «соціалізація » , 

«підготовка до звільнення» , 

«включення в суспільно корисну 

діяльність» , «соціальна адапта

ція в суспільстві». Саме в такий 
спосіб ресоціалізація здатна зни

жувати ступінь громадської не

безпеки злочинця. Мета виправ

лення ближча до процесу вико

нання покарання , а ресоціаліза

ція - до реалізації кримінальної 

відповідальності [21, с . 16]. 
М . О. Стручков вважав, що про

цес ресоціалізації складається з 

2-х етапів - пенітенціарноrо (час 
відбування покарання) й постпе

нітенціарного (період після 

звільнення від відбування пока

рання). Її елементи, з його погля
ду, містять і профілактичний 

вплив на осіб, які мають поведін
ку з відхиленнями [18, с. 161]. З 
точки зору М.С. Рибака, ресоціа

лізація - це єдність 2-х процесів: 
(а) соціалізації, оскільки фор
мується нова система норм, по-
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глядів особистості, і (б) антисоціа

лізації, бо порушується стара си

стема цінностей, норм , людських 

властивостей. Усе це разом утво

рює реструктуризацію соціальних 

якостей, тобто ресоціалізацію [15, 
с. 33]. 

О.М. Неживець ресоціаліза

цію особи поділяє на допунітив

ний, пунітивний і постпунітивний , 

вирізняючи такі 'іі стадії, як (а) ви

несення вироку й призначення 

покарання засудженому, (б) його 

адаптація до умов виконання по

карання, (в) виправлення засуд

женого, (г) підготовка його до 

звільнення і (д) соціальна адап
тація до умов життя на волі [9, 
с. 7]. 

0.1. Осауленко вказує, що це 

процес формування в індивіда 

позитивних рис і властивостей, 

які сприяють поважному його 

ставленню до людей , суспіль

ства, праці, норм моралі, звичаїв , 

традицій і стимулюють право

слухняну поведінку. Інакше кажу

чи , ресоціалізація в такому ро

зумінні є своєрідним змістом вип

равлення. Соціальна адаптація 
засудженого розуміється цим 

фахівцем подібно до того , як 

сформульовано ресоціалізацію у 

ст. 6 КВК Укра·іни. Він зазначає , 

що така адаптація спрямована на 

формування в особи таких соціаль

них якостей, наявність яких доз
воляє їй увійти в соціальне сере

довище й функціонувати в ньому 
як повноправний член суспіль-
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ства [10, с. 60, 61]. 
За переконанням В.А. Льо

вочкіна, ресоціалізація має на 

меті виправлення засудженого, 

формування в нього правослух

няної поведінки, стимулювання 

становлення на життєву позицію, 

що відповідає соціальним нор

мам, шляхом відновлення, збере

ження й розвитку соціально ко

рисних рис і відносин під час 

відбування покарання й соціаль

ної адаптації після звільнення з 

місць позбавлення волі [8, с. 8]. 
РВ. Ващенко й В. В. Сулицький це 

поняття трактують як процес вип

равлення засудженого, форму

вання у нього правослухняної 

поведінки , стимулювання на 

життєву позицію, відповідаючу 

соціальним вимогам, на підставі 

відновлення, збереження й роз

витку соціально корисних якостей 

і поглядів , подальшої адаптації 

до самостійного життя на волі [5, 
с. ЗО] . 

Таким чином , можна поміти

ти, що поняття «виправлення за

судженого» , на думку названих 

учених, почало формулюватися 

диференційовано в контексті си

стеми «мінімуму й оптимуму» з 

очікуванням змін на краще в його 

особистості й поведінці . На цьо

му фоні сформувався своєрідний 

погляд на цей процес, що обо

в'язково включає механізм закрі
плення і сприяння утвердженню 

позитивних змін в особистості 
засудженого, які визначаються 
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термінами «ресоціалізація» й 
(або) «соціальна адаптація» . 

Коментуючи включення до 

КВК категорії «ресоціал ізація», 

А . Х. Степанюк об~рунтовано 

відмічає, що це є свідченням так

тичної перемоги представників 

вітчизняної пенітенціарної педа
гогіки як «науки про перевихован

НЯ» [16, с. 51], тобто системи по
глядів та уявлень про недосяж

не, ірреальне , яке не має наяв

ного буття , над розроблювачами 

проблем пен ітенціарної психо

логії, які віддають пріоритет ка

тегоріальному опрацюванню тер

міна «виправлення» [1 З, с. 195]. 
Більше того, впровадження цьо

го терміна у вітчизняне кримі

нально-виконавче законодавство 

є спробою підмінити національ

ну кримінально-правову доктри

ну теорією нового соціального 

захисту, в якій ця категорія вис

тупає провідним , центральним 

екзистенціальним поняттям [1 , 
с . 60, 61]. 

Ще критичніше відгукнувся на 

практичне втілення в життя ідеї 

ресоціалізації М. Б . Панасюк. По

рівнюючи співвідношення чи

сельності психологів і засудже

них, він дійшов висновку про не

можливість його належного до

сягнення в сучасних умовах. Вод

ночас науковець доволі негатив

но поставився до тяжіння украї

нської системи виконання пока

рань до запозичення нових слів 

без зміни змісту діяльності в цій 
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системі. Яким чином переймену

вання 1700 «начальників загонів» 
у 1700 «начальників відділень 
ресоціалізації засуджених» може 

змінити ситуацію в колоніях на 

краще без виділення бюджетних 
ресурсів, він вважає незрозумі

лим [11 ' с. 155]. 
Як вбачається, щоб установи

ти можливість практичного досяг

нення ресоціалізації, необхідно 

чітко усвідомити декілька основ

них моментів, що залишилися 

поза увагою законодавця. Як уже 

зазначалося, ресоціалізація - це 

свідоме відновлення засуджено

го в соціальному статусі повноп

равного члена суспільства. У 

зв'язку із цим виникає справед

ливе запитання: а якого саме сус

пільства? Ринкові відносини, ста

новлення яких продовжується в 

Україні за часів незалежності , 

nоділили суспільство на класи: 

з'явилися багатїі, середній клас і 

бідняки. що спричинило його 

поділ на певні прошарки, які, бе
зумовно, перебувають у стан і 

певних взаємопротиріч . То до 
якого з них має повертатися цей 

<<Повноправний член суспіль
ства»? Більшість осіб, які відбу
ли покарання у виді обмеження 

чи позбавлення волі , вимушені 

nовертатися саме в те середови

ще, що спонукало їх до вчинення 

злочину. Крім того, брак належ

ного реагування на адміністра

тивніправопорушення(особливо 
гостро це nитання nостало з мо-
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менту декриміналізації дрібної 

крадіжки), на злочинні прояви 

(відмова в реєстрації заяв про 

злочини. в nорушенні криміналь

них справ тощо) «виховує» людей 

у дусі неповаги до прав і свобод 
інших громадян, формує в гро

мадському середовищІ правовий 

нігілізм, що зворотно пропорцІй

ний існуючому в ньому правопо

рядку. Поглиблюють цей нігілізм 

непоодинокі випадки, так би мо

вити, коригування закону на ко

ристь заможних прошарків насе

пення, криза судової системи й 

неможливість реально захистити 

власні права. То чи є сенс вважа

ти процес пов<=?рнення в таке сус

ПІльство ресоцІалІзацІєю у прямо

му значенні цього слова? 

Поряд із цим залишається 

поза увагою питання, що саме 

розуміється під словосполучен

ням «соціальний статус повноп

равного члена сусnrльства». Кон

ституція України проголошує 

рівність усіх перед законом. Од

нак формулювання, що містить

ся в КВК, створює враження про 

наявність соціального статусу 

неповноправного члена суспіль

ства Виходячи із цієї посилки, 
можемо зробити висновок, що 

засуджений у період відбування 

покарання (до моменту ресоціа

лізації) має обмежений статус 

члена сусnільства . Але як у тако

му разі бути з положеннями ст. 63 
Основного Закону, відповідно до 
яких засуджений користується 
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всіма правами людини і громадя

нина, за винятком обмежень, виз

начених законом і встановлених 

вироком суду, а також ст. 7 КВК, у 

якій ідеться про те, що держава 

поважає й охороняє права, сво

боди й законні інтереси засудже

них, забезпечує їх соціальну і пра

вову захищеність та особисту 

безпеку? 

Певні сумніви виникають і при 

спробі осмислити словосполучен

ня «загальноприйняте соцІально

нормативне життя» У правовій 

цержаві (а Україна будує таку) 

закон і тільки закон регулює по

ведінку людини в суспільстві . 

Тому не зовсім зрозуміло значен

ня терміна «загальноприйняте» в 

контексті наведеного вище сло

восполучення. Із цього можна 

зробити висновок про існування 

не прийнятого широким загалом 

соціально-нормативного жит

тя, що є нонсенсом, оскільки по

ложення закону є єдиними для 

всіх без винятку членів суспіль

ства . Наведені упущення зумов

люють необхідність внесення 

вІдповідних змін до чинного кри

мінально-виконавчого законодав

ства , тому що така явна невиз

наченість породжує відповІдний 
суб'єктив ізм . 

Потребує окремого розгляду 

й питання, в який сnосіб ресоціа

лізація (в законодавчо закріnле
ному розумінні ) досягається на 

практиці. Незважаючи на те, що 

Державний департамент України 
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з питань виконання покарань 

(далі - Департамент) поділяє й 

підтримує всі можлL-:ві ідеї ресо

ціалізації, в офіційно оприлюд
неній інформації чомусь немає 

визначення того , як саме пла

нується забезпечити впровад

ження названої мети. Крім того , 

тлумачення цього поняття , що 

має місце у виступах керівницт

ва зазначеного відомства, в його 

планах роботи й прес-релізах , 

значно розходиться з розумінням 

ресоціалізації за КВК України . 

Як зауважує Голова Депар

таменту, для досягнення ресоціа

лізації засуджених неповнолітніх 

у виховних колоніях діє комплек

сна система заходів, покликана 

забезпечити такі основні напрям

ки: (а) гарантування умов життя 

засуджених, сумісних з людською 

гідністю й нормами, прийнятими 

в суспільстві; (б) nідтримання й 

розвиток у них почуття самопова

ги через зведення до мінімуму 

негативних наслідків позбавлен

ня волі й різниці між життям в 

ув'язненні і на волі; (в) підтриман

ня і зміцнення соціально-корис

них зв'язків з рідними і громадсь

кістю в інтересах засуджених та 

іх сімей; (г) надання умов для 

підвищення освітнього рівня й 

отримання професійних навичок, 

а також можливостей розвивати 

навички й нахили , що допомо

жуть їм після звільнення успішно 

включитися в життя суспільства 
[6]. 
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Таким чином , Департамент 

веде мову виключно про пеніте

націрну ресоціалізацію й окремі 

заходи, що мають сприяти по

цаnьшій постпенітенціарній ресо

ціалізації, незважаючи на те, що 

в КВК це поняття тлумачиться як 

завершений процес повернення 
особи до законослухняного жит

тя , тобто як те , що відбудеться 

значно пізніше , ніж звільнення . 
Поряд із цим аналіз діяльності 

Департаменту дає підстави для 

цілковитої підтримки В.А. Бадири, 

яка стверджує, що ресоціалізація 

відбувається не завдяки , а всупе

реч нинішнім реаліям у цій царині, 

очевидно, за рахунок певного 

мінімального перерозподілу ува

ги з боку членів суспільства до 

раніше засуджених, який, мабуть, 

граничить з нинішніми соціальни
ми закономірностями щодо більш 
терпимого ставлення до ближньо

го, далекими від задекларовано

го рівня [2, с. 69]. 
Натомість наявність у КВК 

такої достатньо спірної категорії, 
як <фесоціаnізація» , створює для 
Департаменту можливості штуч

ного підвищення свого вnасного 

статусу без якихось там зусиль до 

зміни реального стану справ. Де

партамент визначає: «Державна 

кримінально-виконавча служба 
виконує унікальну та притаман

ну тільки їй функцію виправлен

ня і ресоціалізацІї засуджених , а 

також функції охорони здоров'я , 
загальноосвітнього та професій-
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но-технічного навчання, наділена 

правом займатись оперативно

розшуковою діяльністю , має у 

своєму підпорядкуванні воєнізо

вані формування , зброю, вироб

ничі потужності промислового та 

сільськогосподарського вироб

ництв тощо» [19] (курсив автора 
-М.Ч.). 

Тому й не стала несподіван

кою його реакція на розроблений 
і поданий до Верховної Ради 

Міністерством юстиції України 

проект закону «Про внесення 

змін до Кримінально-процесуаль

ного, Кримінального та Кримі

нально-виконавчого кодексів Ук

раїни» (реєстр . NQ 2491 ). Депар
тамент вважає, що це дуже важ

ливий і необхідний законопроект, 
спрямований на забезпечення 

захисту прав засуджених осіб в 

установах виконання покарань, 

гуманізацію кримінальних пока

рань та умов їх відбування, який 
сприятиме створенню позитивно

го імІДжу України за їІ межами. 

Проте деякі позиції щодо цього, 
на думку фахівців , Департамен

ту потребують суттєвого перегля

ду. Зокрема, відповідно до ст. 1 
КВК України метою кримінально
виконавчого законодавства є 

« ... захист інтересів особи, суспіль

ства і держави шляхом створен

ня умов для виправлення і ресо

ціалізації засуджених ... ». Інакше 
кажучи, головною метою існуван

ня Державної кримінально-вико
навчої служби України задекла-
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ровано створення умов, що спри

ятимуть поверненню в суспіль

ство повноцінних громадян . Нова 

редакція ч. 1 ст. 1 КВК України, 
заnролонована вищезазначеним 

законопроектом , фактично 

змінює основну мету криміналь

но-виконавчого законодавства й 

на перше місце ставить застосу

вання кари, чим віддаляє вітчиз

няну тюремну систему від понят

тя «nенітенціарна система» , 

оскільки термін «nенітенціарна» 

визначається як ((каяття». 

У ст. 6 КВК України поняття 
«застосування кари» визначаєть

ся як мета виконання nокарань. 

На думку фахівців Деnартаменту, 

необхідно виключити слова «за

стосування кари» з тексту статей 

1 і 6 КВК. Необхідно, вважають 

вони, також звернути особливу 

увагу на термін «ресоціалізація», 

вилучення якого з кримінально

виконавчого законодавства є не

припустимим. На сучасному етапі 

державне управління пенітенці

арною системою має розгляда

тись насамперед крізь призму 

соціальної політики . Повинно по

ступово формуватися ставлення 
до установ виконання покарань 

у першу чергу не як до юридич

ної інституції, а як до соціальної, 

якій притаманні не тільки правові, 
а й моральні цінності. Проблеми 

кримінально-виконавчого законо

давства не можна зводити лише 

до діяльності по застосуванню 
названих законом правообме-
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жень . Кримінально-виконавчому 
праву належить займатися про

блемою застосування до засуд
жених педагогічних, психологіч

них і превентивних заходів впли

ву. Тому Департамент перекона

ний , що вказаний законопроект є 

вкрай актуальним , проте за умо

ви внесення до нього відnовідних 

змін ... » [7] (курсив автора- М.Ч . ) . 

Усі наведені міркування, не

зважаючи на їх відмінність, дають 

змогу стверджувати , що ресоціа

лізація становить процес, достат

ньо тривалий у часі , який завер

шується значно пізніше, ніж відбу

вається звільнення з установи 

виконання покарань. При цьому, 

як показують практика й численні 
досл ідження , у більшості ви
падків поставлена мета так і не 

досягається . Вискремлення Гі 

різних стадій доводить, що ресо

ціалізація відбувається не тільки 

в межах кримінально-виконавчих 

правовідносин, а й поза ними, що 

свідчить про недоцільність роз

ширення предмета кримінально

виконавчого права . Подібні праг

нення говорять лише про бажан

ня окремих науковців і посадових 

осіб Департаменту покласти на 
останній невластиві йому соціальні 

функції , керуючись виключно 

політичними або вузьковідомчи

ми міркуваннями . 

Безперечно, ресоціалізацію 
засуджених можливо визнати си

стемоутворюючою метою націо

нального кримінально-виконав

чого законодавства. Повернути в 

суспільство й поставити колиш

нього правопорушника в один ряд 

з іншими правослухняними чле

нами суспільства - привабливе 

кінцеве призначення криміналь

ного покарання , тому й теорія 

ресоціалізації підкупає своєю, на 

перший погляд, доцільністю. Од

нак остання переважно є уявною, 

оскільки в жодному разі не може 

бути реалізованою в період вико

нання (відбування) кримінально
го покарання Державною кримі

нально-виконавчою службою Ук
раїни . 

Саме тому включення до 

КВК України такої мети кримі
нально-виконавчого законодав

ства , як ресоціалізація, за су

часних умов видається nеред

часним і невиправданим. Мак

симальне завдання , що може 

бути покладено на цю службу, 

- це створення умов для по

дальшої ресоціал ізації засудже
них за допомогою законодавчо 

окреслених засобів. 
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УДК 343.13 (477) Т.М. Мирошниченко, канд. юрид. наук, доцент 

Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНИХ 

І ПРИВАТНИХ ІНТЕРЕСІВ 
У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 

Розбудова України як право

вої держави, формування грома

дянського суспільства відбува

ються в умовах загострення кри

міногенної ситуації не тільки в 

Україні , а й в усьому світі. На

явність цієї обставини багато в 
чому пояснює активність законо

давця щодо радикальної зміни 

кримінальної політики , оновлен

ня як судової системи, так і нор

мативної бази взаємовідносин 

суб'єктів кримінально-процесу

альної діяльності . 

У своїх наукових працях ба

гато правознавців порушує теоре

тично складні і практично значущі 

питання пошуку ефективних ме

тодів і нових процесуальних 

форм боротьби зі злочинністю, 
що відповідають реаліям суспіль

ного життя. Усе частіше пропону

ються нетрадиційні для націо

нальної правової системи підхо

ди до вирішення актуальних про

блем регулювання кримінально

процесуальних відносин задля 

вирішення завдань кримінально

го судочинства. В основі 

більшості з них- нове бачення 
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цілеспрямування права: з такого , 

що гарантує існування й безпеку 

суспільства, воно перетворюєть

ся на право, що захищає інтере
си в першу чергу окремої особи 

(ст. З Конституції, ст. 2 КПК Украї
ни). Оскільки суспільство - це 

сукупність приватних інтересі в, 

гарантії безпеки і свободи люди
ни, закріплені законом, по суті, 

зберігають інтереси всього суспіль

ства і забезпечують його жит

тєздатність. 

Зараз , коли головним на

прямком судово-правової рефор

ми стала ідея зміни соціальних 

цінностей на користь конкретної 

пюдини , особливого значення 
набули питання співвідношення 

публічних і диспозитивних начал 

судочинства, підстав обмеження 

свободи вибору в кримінальному 

процесі, що стали предметом на

укового пошуку багатьох учених

процесуаліст і в , серед яких 

В.Т. Маляренко, В.Т. Нор, Л.М. Ло

бойко, В.В. Навроцька та ін . 

Публічністю в кримінальному 

процесі зветься така його побу

дова, за якої розслідування , роз-
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гляд t оирtшення кримtнальноі 

справи провадяться державними 

органами в державних інтересах 

і в силу їх посадового обов'язку 

поза залежністю від волі й розсу

ду громадян, організацій , інтере

си яких безпосередньо порушені 

злочином [17, с. 72]. Засади дис
позитивності розуміються як «зак

ріплені в нормах кримінально

процесуального права ідеї свобо

ди суб'єктів кримінально-проце

суальних відносин , таких, що ма

ють у справі матеріально-право

вий або особистий інтерес на свій 

розсуд розпоряджатися процесу

альними правами з метою виник

нення , руху або закінчення про

вадження у кримінальній справі , 
для захисту своїх суб'єктивних 

прав або охоронюваних законом 

інтересів» [4, с. 1 37]. 
У перехідний період розбудо

ви української державності ці 

об'єктивні правові явища ретель

но досліджуються науковцями . 

Багато теоретиків протиставля

ють публічну владу особистості , 

тим самим намагаючись розвес

ти інтереси приватні і публічні . 

Така позиція характерна для 

часів жорсткої державної влади, 

коли об'єктивні положення права 

опинялися в залежності від дер

жавної пол ітики, а існування інте

ресу окремої особи як такої виз

навалось явищем негативним 

або відкидалось взагалі. Рушій

ною ж силою праворегулювання 

вбачався державний інтерес. 
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Протилежна точка зору зоодить

ся до визнання домінування при

ватного інтересу над суспільним . 

Але будь-які крайнощі пород

жують протиріччя. У правовій док
трині це призвело до розділення 
функціонального цілого- на пуб

лічний і приватний інтерес . У 

теорІі кримінального процесу вис

ловлено різні думки щодо визна

чення ролі засад публічності й 

диспозитивності в регламенту

ванні кримінально-процесуаль

них відносин. Одні вчені назива

ють публічність і диспозитивність 
принципами кримінального про

цесу [12], інші визнають принци
пом тільки публічність, а диспо

зитивність - лише засадою [5, 
с. 187]. Заслуговує на увагу точ
ка зору, згідно з якою публічність 

в однаковій мірі стосується всіх 

галузей права і тому не може бути 

принципом однієї з них [3, с. 1 О] . 

Публічність - це загальноправо

ве правило побудови суспільства 

взагалі , це суть і дух права, що 

становить собою сукупність най

меншних неподільних частин -
приватного інтересу [2, с. 20]. Є 
сенс погодитися і з В .М. Кудряв

цевим , я кий вважав , що 

публічність є підГрунтям і приват

ного права , тому що певні моделі 

поведінки в цій сфері закріплені 

державою через правові механі

зми з метою охорони особистих 

майнових і немайнових інтересів 

[9, с. 37]. 
Економічна, фінансова, цивіль-
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на чи ІншІ галузІ права без винят

ку наочно демонструють , на

скільки глибоким є проникнення 

публічного права у приватне і на

впаки. Достатньо чіткої межі між 

визначенням публічного і приват

ного бути не може хоча б тому, 

що публічність - це сукупність 

приватного, а приватне об'єктив

но не може існувати без публіч

ного. Проте в окремо взятій галузі 

необхідно розмежовувати царину 

переважної дії права приватного 

і публічного. З огляду на юридич

ну природу публічного і диспози

тивного як явищ об 'єктивної 

дійсності найбільш доцільним є 

дослідження саме їх співвідно

шення в кримінальному судо

чинстві , а не просто їх взаємодії. 

Можливість розпоряджатися 

своїми правами (диспози

тивність) передбачалася КПК й 

раніше. Так, особа вправі давати 

свідчення , заявляти клопотання , 

відводи , користуватися послуга

ми захисника , перекладача, оз

найомлюватися з матеріалами 
справи, розпоряджатисяобвину

ваченням у справах приватного 

обвинувачення, оскаржувати ви

рок тощо. Під розпорядження 

своїми правами (за аналогією зі 

змістом цього поняття в цивіль

ному праві) слід розуміти визна

чення «юридичної долі» свого 

волевиявлення, яке не може бути 

обмеженим (тобто диспози

тивність) і водночас повинно бути 

певним чином закріплене офіцій-
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ними особами в передбаченому 

законом порядку (тобто 
публічність). 

Змінами в законодавстві 2001 
- 200З рр., що одержали назву 

«Мала судова реформа», засади 

диспозитивності були значно роз

ширені і стосувалися: (а) звільнен

ня від кримінальної відповідаль

ності у зв'язку з примиренням з 

потерпілим винних осіб, які вчи

нили злочин уперше (ст. 12 КК) ; 
(б) вибору складу суду (ст. 17 
КПК); (в) обов'язкових для суду 

відмови прокурора від обвинува
чення (ч. 2 ст. 282), виклику для 
цопиту свідків з боку підсудного 

(ч. 2 ст. 25З); (г) дослідження до
казів у суді , якщо вони є належ

ними й допустимими (ч . З ст. 25З). 

Згода сторін має вирішальне зна

чення при визначенні обсягу до

казів , що будуть досліджуватись 

у суді (ч. З ст. 299). 
Такі реформації викликали 

дискусії серед учених-процесу

алістів. У наукових публікаціях в 

останній час лунає занепо-

коєність зростаючою динамікою 

процесів у законодавстві, що не 

відповідають, на думку окремих 

науковців , цілям кримінального 

процесу і становлять собою «Не

цивілізовану реакцію на тоталі

тарно-соціалістичний колек

тивізм» [1 О, с. 12]. В. Г. Розовсь

кий відзначає , що зосередження 

уваги виключно на правах жерт

ви задовольняє жертву, тоді як 

покарання повинно мати публіч-
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ний характер і не бути питанням 

тільки приватного інтересу. Пока

рання призначається іменем на

роду чи держави за дії, що несуть 

загрозу добробуту всього суспіль

ства [16, с. 45]. 
Виникають запитання: де ті 

розумні межі розширення дисnо

зитивності в кримінальному судо

чинстві і в чому полягає збалан

сованість публічних і диспозитив

них засад, з якими пов'язується 

надія на nравоnорядок? Відnовіді 

на них треба шукати в юридичній 

природі кримінального процесу, 

нормативна модель якого, на 

відміну від цивільного, схематич

но може бути зведена до еле

ментів «суб'єктивне право плюс 

юридичні гарантії» (диспозитивна 

nобудова нормативного матеріа

лу) . Елементами моделі кримі

нального судочинства є «nраво

вий обов 'язок плюс відпові

дальність» (імперативна побудо

ва нормативного матеріалу) , що 

зумовлено характером регулю

вання кримінально-процесуаль

них відносин. Воно, за словами 

С.С . Алексєєва, є «інтенсивним 

енергетичним полем» , що нале

жать до сфери державної діяль

ності по забезпеченню безпеки 

суспільства в цілому й учасників 

кримінального процесу, зокрема 

[1 1 с. 348]. 
Оптимальним у нинішніх умо

вах вбачається таке співвідно

шення публічності й диспозитив
ності, яке , з одного боку, забез-
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печувала б умови для захисту 

прав та законних інтересів учас

ників кримінального процесу, сnо

нукало їх до активної участі в су

дочинстві , а з другого- не пахит

нуло б віру решти членів суспіль

ства у справедливість, яку зазви

чай пов'язують з необхідністю 

встановлення істинних обставин 

справи. У найбільш загальному 

вигляді це знаходить своє відбит

тя в положенні щодо « ... викриття 
винних та забезпечення nравиль

ного застосування Закону з тим , 

щоб кожний, хто вчинив злочин , 

був nритягнутий до відповідаль

ності і жоден невинний не був 
nокараний» як одного із завдань 

кримінального судочинства (ст. 2 
КПК). 

Як бачимо, редакція ст. 2 КПК 
з 1992 р. змін не зазнала, в той 

час як реформою 2001 -2003 рр. 
кардинально змінено nідходи до 

вирішення цих завдань. Неабиякі 

надії тепер покладаються на зма

гальність процесу (ст. 161 КПК), 

законодавчо обмежується ініціа

тива суду в nошуках істини (статті 

246, 282, 296, 303), запроваджу
ються скорочені форми судового 

розгляду кримінальних справ 

(статті 253, 299), скасовано 
ревізійні начала перегляду ви

років (ст. 365) та ін . 

Чи забезпечують такі кроки 

законодавця досягнення цілей 

кримінального судочинства? 

Цілком логічним є те, що по
будова кримінального процесу на 
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змагальній основі зумовила роз
ширення засад диспозитивності 

з метою ефективного використан

ня своїх прав сторонами. Це , з 

погляду багатьох учених , повин

но сnрияти встановленню істини 

(«У спорі народжується істина>.) 

[1 3]. Інші точки зору, висловленІ 

в юридичній літературі , є діамет
рально протилежні («спір може й 

поховати істину») [7 . с. 17]. 
Так, вважається , що пробле

ма nошуку оптимальних засобів 

регламентації в кримінальному 

процесі зумовлена прагненням 

запозичити відповідні міжнародні 

стандарти, так званої гармонізацІї 

наЦІонального законодавства з 

європейським . Зазнає критики 

використання демократичної іде

ології, основою якої є ілюзія 

рівноправності всіх соціальних 

прошарків, однакового їх досту

пу до багатства, що створюється 

всім суспільством , і важелів уп

равління державою. Саме ідео

погія у кримінальному судо

чинстві , як вважає Л.А. Алексан

дрова, витіснила таке поняття, як 

«істина» і платою за це є па

сивнІсть суду [2, с. 131]. 
Аналогічні думки висловлю

валися й укра"!нськими вченими

процесуалІстами [14, с. 42], але 
вони, як видається , не зовсім об
г'рунтовані. Вилучення в nеребігу 

судово-nравової реформи зі 

змІсту статей 296 і 303 КПК поло
жень щодо права суду за своєю 

ініціативою викликати нових 
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свідків , витребувати докази й nри~ 
значати експертизу не означає 

позбавлення суду активності в 

доказуванні . Про це свідчить 

зміст інших статей КПК щодо nра
ва суду збирати, перевіряти й 
оцінювати докази (ч. 1 ст. 66, ч . 1 
ст. 67, ч . 1 ст. 257). Законом та~ 
кож передбачене право суду вит~ 

ребувати нові докази (ч . 1 ст. 280 
КПК), за своєю ініціативою про~ 

вадити деякі слідчі дії (статті З 12, 
314 і 315 КПК) . А це значить , що 

суд має право бути активним , на 

нього також покладається обов'я~ 

зок всебічного, повного й об

'єктивного дослідження обставин 

сnрави (частини 1 ст. 367 і 370 
КПК) . 

Однак з такою сукупністю 

норм не узгоджуються положен

ня ч.2 ст. 282 щодо обов'язку суду 

прийняти відмову від обвинува
чення прокурора (ч . З ст. 264 КПК) 

і не продовжувати пошуків істи

ни , якщо потерпілий не виявляє 

бажання підтримувати обвинува

чення . Таке становище усуває 
взаємодію 2-х начал у криміналь

ному процесі, що не є нормаль

ним. Диспозитивність не може не 
пов'язуватися з активною роллю 

суду, оскільки свобода за інтере

сованих осіб розпоряджатися 
матеріальними і процесуальними 

правами зумовлює необхіднІсть 

не тільки доnомоrи , а й контролю 
з боку суду. Законодавцеві у по
дальшому nотрібно визначитися 

з концепцією цілі кримінального 

167 



І процесу, внести зміни в чинний 
І КПК, які свідчили б про по
слідовність у виборі моделі пра

вового регулювання . 

З урахуванням результатів 

відповідних досліджень актуаль

ним вбачається питання визна

чення меж диспозитивних засад 

у кримінальному судочинстві. Це 

можливо зробити за допомогою 

процесуального забезпечення 

останніх. Диспозитивність , як 

можливість суб'єктів розпоряджа

тись своїми правами в рамках, 

установлених кримінально-про

цесуальним законом, не супере

чить принципу публічності , оскіль

ки повинна ретельно регламенту

ватися законодавством. Уточню

ючи норми кримінально-процесу

ального закону, законодавець у 

будь-якому випадку якісно змінює 

диспозитивність: адже чим мен

ше прогалин в законодавстві , тим 

менше можливостей зловживан

ня як з боку державних органів, 

так і з боку інших учасників судо

чинства. Таким чином , якісне 

зміцнення диспозитивності в кри

мінальному процесі означає по

силення гарантій проголошених 

прав учасників судочинства, що, 

у свою чергу, досягається розвит

ком і конкретизацією публічного 

закону. 

Так, вимагають подальшого 

врегулювання вщносини, що 

складаються при оскарженні в 

суді дій посадових осіб досудово

го слідства. У багатьох випадках 
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скаржники не згодні з обГрунту

ванням процесуальних рішень, 

заснованих на тлумаченні оціноч

них понять кпк. 

Законодавець дещо стримує 
диспозитивні засади у криміналь

ному процесі, застосовуючи оці

ночні поняття типу «В необхідних 

випадках», «З дозволу слідчого», 

«може бути», «або>> та ін. У зв'яз

ку з тим, що оцінювати nравову 

ситуацію за законом зобов'язана 

особа, яке веде процес 

(nублічність), вона це має роби

ти, дотримуючись принципів кри

мінального судочинства. Учасни

ки, у свою чергу, вправі оскаржи

ти процесуальні рішення до 

відповідних інстанцій (диспози

тивність) , у тому числі й у суді. У 

наявності «розумний баланс» у 
використанні імперативного і дис

позитивного методів регламенту

вання відносин. 

Однак, як свідчить практика, 

розгляд скарг на слідчого , дізна

вача чи прокурора ускладнюєть

ся внаслідок невизначеності в 

КПК nорядку розгляду їх у суді, що 

суттєво впливає на реалізацію 

прав учасників процесу і свідчить 

про брак відповідних гарантій [8, 
с. 19]. Правильним в таких ситу
аціях було б викликати для пояс

нення особу, дії яко-,· оскаржують

ся, дослідити обставини , на які 

посилаються у скарзі підсудні , 

вислухати думку учасників проце

су і прийняти відповідне рішення 

(постанову, ухвалу) , а не еідкла-
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дати вирішення всіх проблем до 

винесення вир_оку, як це має місце 
зараз . Аналогічного вирішення 
потребують і проблемні ситуації, 

що виникають у зв'язку із заявле

ними клопотаннями учасників су

дового розгляду про визнання 

окремих доказів недопустимими. 
За вимогами ч. З ст. 25З КПК «суд

дя не вправі відмовити учасникам 

судового розгляду у дослідженні 

... доказів , якщо вони є належни

ми і доnустимими>> . Він повинен 

викласти свою позицію щодо за

явлених доказів в окремій поста

нові в перебігу судового слідства, 

а не у вироку. Закріплення в КПК 

відповідних процедур сприятиме 

реалізації nрав учасників кримі

нального судочинства . 

У цьому зв'язку слід указати 

на невідповідність принципам 

кримінального судочинства норм, 

що встановлюють порядок скоро

ченого судового слідства (статті 

299 і ЗО1 КПК). Деяким право

знавцям це дає привід констату

вати наявність у кримінальному 

процесі нового принципу - про

цесуальної економії, що звів на

нівець принцип об'єктивної істи

ни [15, с. 247]. Заперечення про
ти даної процедури висловлю

ються в працях і українських, і 

російських учених (18, с. З9] . 

Ційсно , спрощене провад

ження усуває ще й дію принципу 

змагальності. Вочевидь, що в суді 

в даному разі бракує процесу без

посереднього доказування вини 
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підсудного, оскільки суд без дое

підження доказів переходить до 

судових дебатів. По суті, за тако

го порядку вина підсудного апрі

орі вважається доведеною, що 

суперечить і принциnу презумпції 

невинності . Підсудний опиняєть

ся у становищі , значно гіршому, 

ніж те , що має місце у випадках 

укладення угоди «на випадок виз

нання обвинуваченим своїй 

вини», яка практикується у США. 

Гірше тому, що за амери

канською процедурою неофіційні 

переговори ведуться між захис

ником обвинуваченого і обвину

вачем, у результаті яких обвину

вачений погоджується визнати в 

суді себе винуватим , якщо йому 

буде інкриміновано менш тяжкий 

злочин, ніж той , що вказаний в 
обвинувальному документі. У на

шому ж випадку обвинувачений 

погоджується з усім обсягом об

винувачення . І хоча чинне націо

нальне законодавство теж не пе

редбачає таких угод, підсудний, 

найвірогідніше , буде вимушений 
погодитися з рішенням суду, 

оскільки цьому сприяють, по-пер

ше, відсутність захисника-про

фесіонала, який відповідно до 

КПК не є обов'язковим у таких 

випадках (для порівняння : в Росії 

за відповідних обставин захисник 

обов'язково має бути присутнім і 

в необхідних випадках надавати 
консультації підсудному - ст. З 16 
КПК РФ); по-друге - відсутність 

норми про обов'язкове роз'яснен-
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ня обвинуваченому ще на досу
довому слідстві його права на 
скорочене судове слідство, а та

кож на виклик у суд свідків , не 

заяв.пених слідчим у списку-до

датку до обвинувального виснов

ку і в показаннях яких заінтере

сований обвинувачений (ч . 2 
ст. 253 КПК); по-третє , авторитет 

суду, який, по суті , є ініціатором 
скороченого слідства: «суд впра

в і ... визнати недоцільним дослід
ження доказів» (ч . З ст. 299 КПК) . 

Усе викладене свідчить про 

наявність винятків у багатьох 

принципах при застосуванні про

цедури скороченого судового 

слідства. Такий порядок судово

го розгляду, вважаємо, має бути 
усунутий законодавчим шляхом. 

Не випадково багато суддів або 

взагалі відмовляється від прове

дення скороченого судового 

слідства , або проводить його 
пише в тих випадках, коли й на 

досудовому слідстві , і в суді 

підсудний визнає свою вину, а 

матеріали всієї справи їі підтвер

джують. 

На фоні численних нововве

день у КПК, nов'язаних з розши

ренням диспозитивних засад кри

мінального судочинства, впро

цовж значного часу діють поло

ження, безпосередньо пов'язані 

з правами учасників nроцесу, які 

фактично не наповнені конкрет
ним процесуальним змістом і по

требують законодавчого втручан
ня. Так, необхідно врегулювати 
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процес подання доказів учасни

ками кримінального процесу й 

іншими особами тим органам, які 

ведуть процес. Процесуальна 

форма прийому такого подання 
має включати відомості про по

ходження об'єктів подання (пред

метів, документів) , маніпуляції з 

ними, інші відомості, значущі для 

справи , оскільки такі об'єкти ви

никли поза кримінальним проце

сом. Для прийняття правильного 

рішення про належність цих 

об'єктів до сnрави доцільно зафік

сувати думку особи, яка їх надає, 
про те, яким чином ці об'єкти сто

суються справи. 

Тривалий час неврегульова

ними залишаються також nитан

ня, пов 'язані з можливістю nро

ведення альтернативної експер

тизи, передбаченої Законами Ук

раїни про основи охорони здоро

в'я та судову експертизу. Реалі

заці! права на альтернативну експер

тизу стають на заваді (а) відсутність 

процедури отримання об'єктів 

доспідження від слідчого , (б) за

лучення до справи висновку екс

перта , (в) проблеми, пов'язані з 

оцінкою висновків альтернатив

ної експертизи , призначеної не за 

правилами, передбаченими КПК 

та ін . 

Диференціація процесуаль

ної форми {спрощений порядок 

судового розгляду), інші види роз
ширення диспозитивних засад 

багатьма фахівцями розцінюють

ся як наслідок тиску злочинності 
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[ 11]. Сучасні правові системи пе
редбачають різні сnособи розаан

таження судів, а значить , і еко

номії коштів на їх утримання. Це і 

«призначення покарання за зго

дою сторін», і «Штраф за зго
дою)) , і «ПОШТОВИЙ ДОЗВіЛ», «Ме

ДіаЦіЯ» тощо [6, с. зо. 39, 116]. 
Окрім вирішення матеріаль

ної сторони проблеми з реститу
ційним правосуддям пов 'язуєть

ся також можливість якнайкращо
го врахування інтересів потерпі

лого, що відповідає положенню 

ст. 2 КПК про захист інтересів 
суб'єктів кримінального судочин

ства і збігається з позицією міжна

родних організацій у сфері світо

вої кримінальної політики . Конг
рес ООН no заnобіганню злочин

ності й поводженню з правопо

рушниками (квітень 2000 р . ) 

відзначив, що позиція правосуд

дя все більше перемішується в 

напрямку врахування інтересів 

потерпілих. 

Упровадження в національну 

систему судочинства альтерна

тивних способів урегулювання 

кримінальних конфліктів , як ви

дається , може мати місце за 

умов: а) законодавчого визначен

ня кола злочинів, з якими пов'я

зується відповідний спосіб регла

ментації кримінально-процесу

альних відносин; б) залучення no 
можливості громадськості як по

сьредника при вирішенні кримі

нальних спорів; в) добровільність 
намірів обвинуваченого й потер

nілого щодо врегулювання канф

nікту певним альтернативним 

способом, процедура якого пе

редбачена законом і не супере

чить принципам кримінального 

судочинства; г) контроль суду за 

законністю відповідних процедур. 

Оскільки введення нетради
ЦІйних або нових форм nравово

го регламенту кримінально-про

цесуальних відносин може мати і 

зворотний ефект, доцільно перш 
за все враховувати національну 

ментальність та історичні тра

дицїі в царині законодавчої і 

правозастосовчої діяльності , 

вивчати міжнародну практику 

застосування соціально орієн

тованих технологій і ширше 

втілювати в життя експеримен

тальні норми в правазастосов

чий процес . 
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УДК 343.121 (477) Л.д. Боrословская, канд. юрид. наук, доцент 

Национальная юридическая академия УкраиньІ 

имени Ярослава Мудрого, г. Харьков 

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО 

КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЬІ 

ЕГО ЗАКОННЬІХ ИНТЕРЕСОВ 

Конституционньtе нормьІ, оп

ределяющие содержание основ

ньtх свобод, прав и законньtх ин

тересов личности, гарантируют 

их за щиту и возможность их реа

лизации. Правовой статус лично

сти содержит в себе право на за

щиту чести , достоинства , свобо

ЦЬІ путем исnользования уголов-
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но-правовьtх, уголовно-процессу

альньtх , гражданско-правовьtх, 

административно-правовьtх спо

собов. Судебная защита - один 

из епособов защить1 законньtх 

интересов личности, а право на 

защиту своих интересов являет

ся составной частью ее общепра

вового статуса , закрепленного в 
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нормах nрава. Зтот общеправо
вой принцип служит базой для 

соответствующих общеправовьІх 

принципов, в том числе и уголов

но-процессуальньІх, среди кото

рьІх особое место занимает прин

цип обеспечения обвиняемому 

права на защиту 

Строгое соблюдение зтого 

права при полном и обьективном 

проведении досудебного след

ствия не только не препятствует 

изобличению и наказанию лиц, 

виновнь1х в совершении преступ

ления , но и дает правильнее на

правление в принятии решений 

следователем. Предьявлением 

обвинения следователь обеспе

чивает право обвиняемого знать , 

в чем он обвиняется. А зто ему 

необходимо, чтобь1 определить 

свое отношение к обвинению , 

сепаривать его, приводить дово

дь! , заявлять ходатайства в свою 

защиту. Для следователя же вьІ

яснение позиции обвиняемого, 

его доводь1, оценка представлен

ньІх им доказательств, исполне

ние его обоснованнь1х ходатайств 

является средством проверки 

правильности избранного хода 

расследования дела. 

Получив копию постановле

ния о привлечении в качестве 

обвиняемого, обвиняемьІй имеет 

возможность, используя свои 

права, сам или с помощью за

щитника решить вопрос о спосо

бах и средствах защить1 своих 
интересов - давать правдивь1е 
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показания или ложнь1е, отказать

ся от дачи показаний , признать 

Себя ВИНОВНЬІМ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ 

частично и т. п . Интерес у обви
няемого сначала возникает, отра

>кается в его сознании, осознает

ся верно или в искаженном виде, 

а затем уже реализуется через 

вступление его в различнь1е пра

воотношения. 

Способами защить1 обвиняе

мого являются приемьІ, методь1 , 

которь1е применяются им для 

достижения поставленной цели 

по оправданию либо смягчению 

уголовной и гражданеко-право

вой ответственности. 

Средство защить1 -зто пре

дусмотренная законом уголовно

процессуальная деятельность 

обвиняемого, направленная на 

реализацию защить1 своих инте

ресов в материальном смь1сле по 

его оправданию или смягчению 

ответственности. 

В уголовно-процессуальном 

кодексе не раскрь1вается содер

жания понятия «законньІй инте

рес», не во всех нормах уголов

но-процессуального права, где 

речь идет о субьектах правоот

ношений, прямо вь1ражень1 инте

ресьІ , которь1е они преследуют в 

деле, однако почти во всех нор

мах зти интересь1 присутствуют. 

В настоящее время отсут

ствует четкая доктрина, что собой 
представляет законнь1й интерес , 

чем конкретно он отличается от 

субьективньІх прав . «данньІй ас-
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пект является обьектом исследо

вания различнь1х специалистов в 

области права , -пишуr АВ. Маль

ко и 8.8. Субочев, -однако, вне 

всякого сомнения, полученнь1е и 

накопленнь1е резульrаrьr rеоре

тических исследований должньr 

бь1ть систематизированьІ, сведе

ньr вседино и представленьr в 

виде цепостной концепции. Сде

лать зто представляется возмож

ньrм не только путем определен

ньІх теоретических разработок, 

но и с помощью целоетного ме

тодологического подхода, кото

рьІй будет черпать основной ис

точник получения знаний в прак

тическом, фактологическом ма

териале и адекватном и обьек
тивном его обобщении» [5, с. 15]. 

Следует отметить, что кате

гория «законньІе интересьІ» ши

роко используется в международ

ньІх правовь1х документах. В ча

стности , согласно принципам не

зависимости судебньІх органов , 

принять1м в 1985 г. на VII Конгрес
ее ООН по предупреждению 

nреступности и обращению с пра

вонарушителями, каждь1й чело

век имеет право на судебную за

щиту своих прав и связаннь1х с 

ними разнообразньІх охраняемь1х 

законом интересов в судах [6, 
с . 326-328]. 

Она часто встречается и в 
постановлениях Конституционно

го Суда УкраиньІ, других актах 

государственного реагирования 

на нарушения прав и интересов 
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участников уголовно-процессу

альньІх правоотношений. Одна

ко nри широком применении тер

мина «законньІй интерес» и в 

nостановлениях Пленума Вер
ховного Суда по уголовньrм де

лам нет разьяснений зтому поня

тию. 

Официальное толкование 

категории «законньІй интерес» 
впервь1е бьІло дано Конституци

онньІм Судом УкраиньІ в Решении 

от 1 декабря 2004 г. по Конститу
ционному представлению 50 на
родньІх депутатов относительно 

отдельнь1х положений Граждан

ско-процессуального кодекса Ук

раиньІ . В нем указано , что содер

жание интереса в широком пони

мании Основной Закон УкраиньІ 

не раскрь1вает, а указь1вается на 

«национальньrе интересьr» , «ИН

тересьr национальной безопасно

сти» , «политические , зкономи

ческие, социальньrе, культурнь1е 

интересьr , интересьr граждани

на» , «интересьr государства» и 

r.д. Обращая внимание на нали

чие таких интересов, Конститу

ция подчеркивает необходимость 

их обеспечения (о чем сказано в 

ее ст. 18), удовлетворения (ст. 36), 
защить1 (статьи 44 и 127). В зтом 
Решении Конституционного Суда 
указьrвается, что в соответствии 

с ч. 1 ст. 8 Конституции охраняе
мьrй законом интерес находится 

под защитой не только закона, но 

и обьективного права в целом, 

которое господствует в обществе, 
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в частности~ справедливости , 

поскольку интерес в узком пони

мании определяется общим со

держанием и является его со

ставной частью. 

Конституционнь1й Суд при

шел К ВаЖНЬІМ ВЬІВОДаМ О ТОМ, ЧТО 

проведенньІй им системнь1й ана

лиз свидетельствует, что понятие 

«охраняемьrй законом интерес>> 

во всех случаях его употребления 

В законах УкраИНЬІ В ЛОГИКО-СМЬІС

ЛОВОЙ связи с понятием «nрава>> 

имеет одно и то же значение (ре

шение суда касалось раз-ьясне

ния рассматриваемого термина 

относительно ч. І ст. 4 Гражданс
кого nроцессуального кодекса 

УкраиньІ). В Решении бьІло 

разьяснено, что интерес может 

бьпь как охраняемь1й законом, 

правоохранительньІм, законнь1м , 

так и незаконнь1м , т.е. не защи

щаемьІм ни законом, ни правом, 

не должен удовлетворяться или 

обеспечиваться им, поскольку он 

направлен на ущемление прав и 

свобод иньrх физических и юри

цических лиц, ограничивает за

щищенньІе Конституцией и зако

нами УкраиньІ интересь1 обще

ства, государства или всех сооте

чественников или не отвечает 

Конституции, законам Украин~ 

или общепризнаннь1м принципам 

права. 

КонституционньІй Суд при

шел к вь1воду, что понятие «ОХ

раняемьtй законом интерес)) оз

начает правовой феномен, кото-
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рь1й: а) вь1ходит за предель1 со

держания субьективного права; 

б) является самостоятельнь1м 
обьектом судебной защить1 и 

других епособов правовой охра

ньІ ; в) имеет цель удовлетворе

НttЯ индивидуальнь1х и коллек

rивньІх потребностей ; г) не может 

противоречить Конституции и за

конам УкраиньІ , общественньІм 

интересам , общепризнанньІм 

принципам права ; д) означает 

стремление (неюридическую воз

можность) пользоваться в преде

лах правового регулирования 

конкретнь1ми материальнь1ми 

или нематериальнь1ми благами; 

е) рассматривается как простое 

легитимное дозволение, т.е . та

кое , которое не запрещено зако

ном . 

Из зтого довольно обширно

го разьяснения можно сделать 

ВЬІВОД, ваЖНЬІЙ ДЛЯ УГОЛОВНОГО 

процесса: конституционное пра

во обвиняемого на защиту рас

пространяется не на защиту лю

бого интереса , а только на ту его 
часть , которая направлена на 

установление истинь1 по делу и 

служит интересам правосудия в 

целом. 

Относится ли зто утвержде

ние ко всем видам показаний об

виняемого? 

Являясь центральной фигу

рой в расследуемом деле, обви
няемьІй всегда преследует свой 

личнь1й интерес, вокруг которого 

концентрируются процессуаль-
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нь1е интересьІ различнь1х субьек

тов процесса. Позтому от рабо

тьІ органов досудебного след

ствия, прокуратурьІ и суда , от 

зффективности и качества их 

цеятельности , создания условий 

и реальной возможности исполь

зовать свои права в значитель

ной мере зависят охрана, защи

та и удовлетворение законньtх 

интересов каждого участника 

процесса, в том числе и обвиня

емого. 

В теории и практике уголов

ного процесса показания обвиня

емоrо могут бь1ть классифициро

ваньІ на 2 группь1 : (а) показания 

относительно предьявленного 

обвинения и (б) показания о дей

ствиях других лиц и связаннь1х с 

зтими действиями обстоятель

ствах. По отношению обвиняемо

го к предьявленному ему обви

нению его показания классифи

цируются на (а) показания , в ко

торьІх он признает себя винов

ньtм полностью или частично, 

(б) показания обвиняемого, не 

признающего себя виновнь1м или 

отказавшегося от дачи показа

ний . Возможнь1 и такие видь1 по

казаний обвиняемого, как само

оговор и оговор. 

Обьем процессуальнь1х прав 

обвиняемого определяется в 

каждой стадии уголовно-процес

суальньІм законом в пределах, 

необходимьІх для установления 

истинь1 , в том числе и для охра

ньІ законнь1х интересов обвиня-
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емого. Из принципа установления 

обьективной истинь1 вьtтекает 

правило: обвинительньІй приго

вор является результатом дока

занной виновнасти подсудимого, 

а не ошибки, допущенной им при 

защите своих законнь1х интере

сов. Из анализа статей 43, 142 и 
263 УПК вь1текает, что закон пря

мо предусматривает право обви

няемого не давать показания . 

При зтом уместно, считаем , 

ВСПОМНИТh ВЬІСКа3ЬІваНие А.Я. ВьІ

ШИНСКОГО ПО ЗТОМУ ВОПросу : «0б

ВИНЯеМЬІЙ может сознаться или 

не сознаться , давать правдивьtе 

или лживь1е показания , - от зто

го ни в какой мере не должнь1 

зависеть ни ход следствия , ни его 

результать1 . С другой стороньІ, 

активное участие в следствии 

обвиняемого, нередко проявляю

щего свою активность для того, 

чтобьІ сбить следствие с пра

вильного пути, запутать и замес

ти следь1 своего преступления, 

также не должно ни в какой сте

пени влиять на расследование 

дела и работу следователя , обя

занного действовать в соответ

ствии с собственнь1м планом 

следственнь1х мероприятий , с 

собственньtми интересами, опре

деляемьtми исключительно зада

чей всестороннего освещения 

дела, установления судебной ис

тиньІ . Позтому обвиняемьІй в уго

повном процессе не должен рас

сматриваться как единственньtй 
и самьІй достоверньtй источник 
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ЗТОЙ ИСТИНЬІ» (3, С. 262, 263]. 
Сложность понятия «закон

ньtй интерес!> вьtзвала полеми

ку, много лет продолжающуюся 

на страницах юридической печ а

ти. Важно учитьrвать одно обсто

ятельство, вьrтекающее из раз

личньІХ суждений: в уголовном 

процессе действие презумпции 

нееиноености не оставляет со

мнений в законности интереса 

обвиняемого во всех случаях до

би вать ся в~яснения обстоя

тельств , оправдьrвающих его или 

смягчающих его ответственность 

за совершенньrе преступньtе дей

ствия. 

«Говоря об интересах обви

няемого, - подчеркивает А.Д. Бой

ков , - следует различать два 

вида таr<их интересов: стремле

ние защищаться- материально

правовой интерес, всегда закон

ньrй , и стремление использовать 

те или иньrе средства защитьt -
nроцессуальнь1й интерес , кото

рьrй в некоторьІх случаях может 
бьrть незаконньrм (использова
ние заведомьrх лжесвидетелей, 

подложньrх документов и т.п . >> [1 , 
с . 62]. Как видим, обвиняемьrй 
волен в вьtборе епособов своей 
защитьt, и его позиция далеко не 

всегда совпадает с интересами 

правосудия , но ее нельзя ква

лифицировать как незаконная . 
Подобнь1е противоречия обьяс
нимьІ тем, что он не несет ответ

ственности за дачу заведома 

ложньrх показаний , его ложнь1е 
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показания не могут (и не долж

ньr) использоваться в качестве 

обвинительнь1х доказательств, а 

таюке тем, что факт отрицания 

обвиняемьІМ своей винь1 не яв

ляется отягчающим обстоятель
ствам. 

Преследуя свой интерес, он 

вправе заявлять различнь1е хода

тайства и далеко не всегда же

лает их обосновь1вать. Зто может 

бь1ть ходатайство об севобожде
нии из-под стражи, о прекраще

нии дела, о назначении за щитни

ка, о возвращении дела на допол

нительное расследование и т.п . 

При зтом необходимо учить1вать 

одно из важнейших требований 

уголовно-процессуального пра

ва: закон запрещает перелагать 

на обвиняемого обязанность до

казьrвания . Его обязанность обо

сновьІвать свои ходатайства не
совместима с принципом обеспе

чения его права на защиту. 

Указь1вать. для каких именно 

обстоятельств необходимьІ до

полнительньІе доказательства , -
не значит обосновь1вать ходатай

ство . Когда обвиняемьtй не пред

ставляет фактических данньtх , а 

ходатайство может иметь значе

ние для дела. оно подлежит удов

летворению. Зто правило, на 

наш взгляд, касается только об

виняемого (подозреваемого, под

судимого); остальньtе участники 

процесса обязань1 указать , для 

установления каких обстоя

тельств они ходатайствуют о про-
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изводстве каких-либо следствен

ньІх действий. 

Присутствие на допросах и 

производстве других следствен

ньІх действий является сред

ством защить1 в силу того , что 

обвиняемь1й, используя его в ин

тересах защитьІ , может задавать 

с разрешения следователя воп

рось! участвующим в действиях 

лицам , делать устнь1е и письмен

ньІе замечания по поводу полно

тьІ и правильности записей в про

токоле следственного действия и 

т. п . Если применялась звукоза

пись при производстве досудеб

ного следствия , «При предьявле

нии участникам процесса матери

алов дела в свf!зи с окончанием 

досудебного следствия звукоза

пись воспроизводится обвиняе

мому и его защитнику» (ч . lV 
ст. 851 УПК). ВопросьІ задаются 

и замечания вносятся с целью ре

ализации интересов обвиняемо

го . Зто средство защить1 возни

кает у обвиняемого с момента 

появления его в процессе. 

Дача показаний по nредьяв

пенному обвинению - одно из 
важнейших средств защить1 об

виняемого. Отказ от дачи пока

заний, дача правдивь1х показа

ний , васпользование правом на 

ложь - действия, полностью за

висящие от волеизьявления об

виняемого . Он имеет полное пра

во вь1брать любое из них. Одни 

учень1е сообщаемь1е обвиняе

мьrм сведения склоннь1 считать 
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обвинительнь1ми доказатель
ствами [7, с. 296], другие ставят 
под сомнение доказательствен

ное значение зтих показаний [8, 
с. 15-17]. Вряд ли можно согла
ситься с утверждением, соглас

но которому ложнь1е показания 

обвиняемого - зто косвеннь1е 

обвинительньІе доказательства . 

В любом случае обвиняемьІй 

преследует единственную цель

смягчить обвинение или севобо

диться от ответственности , даже 

при даче ложнь1х показаний. В 

случаях, когда ложность показа

ний совершенно очевидна (что 

подтверждается совокупностью 

ноказательств) , когда показания 

обвиняемого ставятся под сомне

ние или опровергаются, все рав

но считаться отягчающими обсто

ятельствами они не могут. Обви

няемьrй не свидетельствует про

тив себя , в противном случае 

право на самазащиту превратит

ся в чистую фикцию. 

Не останавливаясь на всех 

видах показаний обвиняемого , 

которь1м посвящена обширная 

юридическая литература , уделим 

внимание самоаговору и аговару 

обвиняемого. Самооговор как 

оазновидность показаний обви

няемого признается обь1чнь1м 

доказательством и , каки всякое 

иное доказательство, проверяет

ся, оценивается в совокупности 

со всеми другими. Из права об
виняемого на защиту вь1текает 

его nраво давать ложнь1е пока за-
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ния . К такому вь1воду можно 

прийти пуТем анализа положения 

закона о том, что обвиняемь1й не 

несет уголовной ответственности 

за дачу ложнь1х показаний , может 

их менять по нескольку раз, из

бирать любую линию защитьІ , что 

не считается нарушением ника

ких правовь1х запретов и норм 

УПК. Задача органов досудебно

го следствия состоит в том, что

бьІ устранить из следствия все , 

что мешает полно и правильно 

расследовать дело. Сам факт 

дачи обвиняемьІм ложнь1х пока

заний, оговаривая себя или дру

гих лиц, не должен приводиться 

в обвинительном заключении и 

приговоре суда как доказатель

ство виновности. ибо не всегда, 

кто лжет, бьrвает виновньrм. Зап

рета давать ложнь1е показания 

обвиняемь1м в законе нет, но в 

силу своего должноетного поло

жения орган, в производстве ко

торого находится дело, обязан 

установить мотивь1 самооговора 

или оговора . 

Самооговор - зто заведома 

ложнь1е показания обвиняемого, 

в которь1х он признает себя ви

новньІм в совершении преступ

ления, которого он не совершал. 

Его МОТИВЬІ могут бЬІТЬ раЗЛИЧНЬІ : 
(а) желание бь1ть осужденнь1м, 
чтобь1 избежать ответственности 

за севершение более тяжкого 

преступления ; (б) стремление 

вь1городить соучастников, приняв 

на себя их вину, полагая , что те 
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цобьются его освобождения и 
будут оказь1вать материальную 

помощь ему или членам его се

мьи ; (в) порь1в вь1городить близ

кого родственника, друга , члена 

семьи; (г) зто может бь1ть также 

болезненное состояние душев

нобольного; (д) желание сокра

тить срок следствия и пребьІва

ния под стражей , полагая , что с 
передачей дела в суд дело будет 

рассматрено бь1стрее и обьек
тивнее и он будет реабилитиро

ван , и т. п. 

Пра кти ка свидетельствует, 

что непалнота и необьективность 

расследования дела потенциаль

но способствует появлению лож

ньІх показаний обвиняемого. Апа

тия, отчаяние , состояние озлоб

ленности обвиняемого, вьІзван

ньІе обвинительнь1м уклоном 

расследования, - зто зачастую та 

нежелательная ситуация , кото

рая способствует появлению са

мооговора . Последний может 

бьtть также результатом внуше

ния следователем одному из со

участников мь1сли , что его роль 

з деле второстепенна, что при

знание поможет ему избежать 

сурсвой ответственности или ког

да следователь обещает снизить 

обвиняемому меру наказания 

при его чистосердечном раская

нии, и т.п. 

«Свобода от самообвинения 
в уголовном процессе, - утверж

о,ает ВЛ. Шибико, -означает от

сутствие в уголовном и уголовно-
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процессуальном законодатель

стве ограничений лица в вь1боре 

при производстве доnроса орга

ном расследования или судом 

своей линии поведения при на

пичии альтернативь1 - давать 

показания по тем обстоятель

ствам, которь1е уличают зто лицо 

в совершении престуnления, или 

же воспользоваться правом на 

отказ от дачи показаний» [1 О, 
с . 264], или использовать ложнь1е 
показания, за что обвиняемьІй не 

будет нести никакой ответствен

ности. 

Оценивая показания обвиня

емого на досудебном следствии, 

сопоставляя их с другими дока

зательствами , CYiJ. обязан вьІяс
нить , не бьІЛ ли обвиняемь1й по

ставлен в такие условия , которь1е 

вь1нудили его принять на себя 

чужую вину. При nроверке заяв

лений обвиняемого о нарушени

ях закона в стадии досудебного 
следствия как о причине самоого

вора суд должен исходить из пре

зумnции нееиноености обвиняе

моrо, а в отношении следовате

ля или оперативного работника 

цействует презумпция их добро

nорядочности , позтому нужнь1 

АОказательства, чтобьІ ее опро

вергнуть. 

В связи с дачей обвиняемь1м 
ЛОЖНЬІХ ПОКаЗаНИЙ ВЬІЗЬІВает 

практический интерес вопрос о 

восстановлении имущественнь1х 

прав обвиняемого, пострадавше

го в результате неправомернь1х 
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деЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТНЬІХ ЛИЦ пра

ВООХранитеЛЬНЬІХ органов . Не 

подлежит возмещению ущерб, 

если обвиняемьtй путем самоого

вора препятствовал расследова

нию преступления и тем самь1м 

способствовал наступлению для 

него неблагоприятньІх имуще

ственньІх последствий. Для при

нятия решения об отказе в воз

мещении ущерба должно бьпь 

доказано наличие самооговора, 

повлекшего за собой следствен

ную или судебную ошибку. Таким 

образом, в качестве санкции за 

ложь обвиняемь1й лишается пра

ва на возмещение ущерба. 

Условиями, при которь1х са

мооговор может считаться дока

занньІм, установленньІм , а в силу 

зтого реабилитированному мо

жет бь1ть отказано в возмещении 

ущерба, являются следующие: 

а) внешне самооговор дол

жен бь1ть вь1ражен в показаниях 

обвиняемого, зафиксированнь1х 

в протоколе; 

б) ОН ДОЛЖеН бЬІТЬ УМЬІШЛеН

НЬІМ , т.е. обвиняемьІй лровоциру

ет ситуацию, которая должна убе

дить следователя и суд в его ви

новности , в результате чего бьІЛи 

принятьІмерьІnринуждения, по

влекшие за собой nричинение 

обвиняемому имущественного 

вреда. 

в) самооговор снимает воп

рос о возмещении ущерба толь

ко в том случае, если он не бь1л 
ВЬІНужден. 
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Если же ложнь1е показания 

получень1 путем насилия , угроз , 

обмана , уговоров - он не может 

бьІть причиной отказа в возмеще

нии вреда. В подобньІХ случаях 

установлению истинь1 препят

ствовал не сам обвиняемьІй, а 

следователь , катарьІй своими 

незаконнь1ми действиями прину

о,ил нееиноеного к ложньrм пока

заниям. 

Но главнь1м является то, что, 

как и всякое другое доказатель

ство, самооговор не освобожда

ет органь1 досудебного следствия 

и суд от обязанности всесторон

не исследовать все обстоятель

ства дела в совокупности. Пока

зания обвиняемого, не признаю

щего себя виновнь1м, является 

отправнь1м моментом для следо

вателя в плане производства 

следственнь1х действий в целях 

апрсвержения его показаний или 

их подтверждения. 

Разновидностью ложнь1х по

казаний обвиняемого является 

оговор- показания обвиняемого 

в отношении действий других 

пиц. Оговор , по определению 

Л . Владимирова- « ... мутньІй ис
точник- черпать из него следует 

осторожно. и оценка достоверно

сти его сложна» [2, с. 291]. Уста
новив, что обвиняемьІй лжет, ого

варивая других, следователь 

ДОЛЖеН ВЬІЯСНИТЬ МОТИВЬІ ОГОВО

ра: зто желание отомстить лицу, 

преследование личной вь1годь1 , 

пибо стремление сбить след-
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ствие с пути , запутать, замести 

следь1 и т.п . 

Оговорить заведома неви

новное лицо можно либо добро

совестно ошибаясь, либо умьІш

ленно. В процессуальньІх право

вьІх источниках вь1сказана точка 

зрения , согласно которой такой 

вид доказательств, как показания 

обвиняемого в отношении других 

лиц, вообще нельзя именовать 

оговором до момента, пока зто 

доказательство «Не будет рас

сматрено в установленном по

рядке и будет признано ложнь1м, 

не соответствующим действи

тельности» [4, с. 28]. 
Рассматривая оговор как осо

бую группу показаний обвиняе

мого, М .С. Строгович полагает, 

что «В уголовном процессе пра

вильность или неправильность, 

правдивость или ложность пока

заний заранее не известнь1 и ус

танавливаются лишь в результа

те оценки уже полученного и про

веренного показания ... , если ого
вором назь1вают показание , лож

ность которого уже установлена 

(очевидно , вступившим в закон

ную силу приговором, отвергнув

шим данное показание как лож

ное), понятие оговора теряет про

цессуальное значение и оно не 

годится для обозначения доказа

тельства» [9, с. 428]. 
Показания обвиняемого мо

гут бь1ть направлень1 как против 

других обвиняемь1х по делу, так 
и против лиц, не привлеченньІХ к 
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уголовной ответственности. Зто 

могут бь1ть косвеннь1е факть1 ви

новности лица, отдельньrе зле

ментьІ состава nреступления или 

же сообщение о севершенном 

преступлении в полном обьеме. 

При оценке оговора обвиняемо

го необходимо учить1 вать не 

только то обьективное значение, 

которое nреследует обвиняемьrй , 

давая заведемо ложнь1е показа

ни я , вьr гораживая себя . но и 

субьективное отношение самого 

обвиняемого к ним 

Оценивая доказательствен

ное значение oroeopa, следует 
установить: (а) мотив, которь1м 

руководствуется обвиняемьІй , 

оговаривая другого обвиняемоrо 

или других лиц, и (б) невозмож

ность распространения на обви
няемого уголовной ответственно
сти за дачу заведемо ложного 

оговора. 

Назначение прав, предостав

пенньІх обвиняемому Конститу

цией УкраиньІ и уголовно-процес

суапьньІм кодексом , - спужить 

защите законнь1х интересов 

лица, привпеченного к уголовной 

ответСівенности . Существующие 

уголовно-nроцессуальньrе гаран

тии дают возможность обвиняе

мому защитить те интересь1 , ко

торьІе отражаются в реализуе

мом nраве на защиту. 
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УДК 347.963:338.432 (477) Д.І. Пиwньов, канд. юрид. наук, доцент 
Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ПРОКУРОРСЬКА ПЕРЕВІРКА 

ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ 

В АГРОПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

Найбільш поширеною фор
мою прокурорського нагляду є 

перевірки додержання й правиль

ного застосування чинного зако

нодавства . Агропромисловий 

сектор економіки України регу

люється досить широким і різно
манітним масивом законів. При 

практичному здійсненні тут про

курорського нагляду виникають 

певні складнощі. Тому процес 

усього наглядово-перевірчого 

провадження залежить насампе

ред від правильної організації 

прокурорських перевірок. Усклад

нює його брак чітких регламенту

ючих процедур призначення і 

проведення таких перевірок. На 

відміну, наприклад , від досудово

го слідства , процедурний порядок 

прокурорської перевірки визна

чається прокурором на свій роз

суд. Зрозуміло, що ефективність 

і результативність наглядово-пе

ревірочної роботи багато в чому 

залежить від досвіду прокурора, 

врахування ним рекомендацій , 

що містяться в наказах Генераль

ного прокурора , пропозицій опуб

лікованої прокурорської практики 
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[6, с.?-9] . Спираючись на наявні 

наробки вчених і передову проку

рорську практику спробуємо ок

реслити основні , з нашого погля

ду, аспекти, що характеризують 

зміст і процес перевірки прокуро

ром стану законності на прикладі 

сфери агропромислового комп

лексу (далі- АПК). 
Абстрагуючись від особливо

стей різних галузей права, які рег

ламентують агропромислову 

сферу, визначимо, що всі разом 

вони сприяють введенню цього 

сектора економіки в нормальне 

правове русло. Незалежно від 

специфіки предмета регламен

тації норми права , що діють в 

АПК, повинні дотримуватись і 

правильно застосовуватися [8, 
с . 32]. Саме їх застосування й пе
ревіряє прокурор, даючи право

ву оцінку діям і рішенням суб'єктів 

господарювання, які працюють в 

АПК. При цьому доречно наголо

сити на тому, що прокурорське 

наглядово-перевірочне провад
ження в цій сфері полягає у по

слідовній низці типових перевіро~ 

з нашаруванням деяких відмінно-
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стей [2, с. 2-6]. Але загальні риси, 

притаманні таким перевіркам, які 

потрібно використовувати в nро

цесі прокурорського нагляду. До 

них можна віднести обов'яз

ковість з'ясування наступних пи

тань: (а) що конкретно підлягає 

перевірці ; (б) яким чином слід їі 

провести; (в) яких доцільно вжи

ти заходів; (г) які при цьому зас

тосовувати тактичні прийоми ; 

(А) яку провести перевірку- ком

плексну чи комісійну; (є) коли і як 

розпочати їі. 

Окреслена структура проку

рорської перевірки - це обов'яз

ковий набір параметрів, ураху

вання яких дозволить отримати 

позитивний результат цієї робо

ти прокуратури . 

Перед тим, як безпосередньо 

приступити до перевірки дотри

мання і nравильного застосуван

ня законів, спираючись на прави

ла , що стосуються наукової 

організації праці , потрібно вико

нати низку підготовчих дій (за

ходів), які, з одного боку, забез

печать ефективність і цілеспря

мованість прокурорської пере

вірки, що намічається, а з друго

го -дозволять досягти належно

го попереджувально-виховного 

впливу на піднаглядні установи. 

Підготовча робота може провади

тися за такою схемою: а) поста

новка мети перевірки; б) визна

чення їі завдань; в) врахування 

підстав для проведення пере

вірки ; г) окреслення кола її 
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суб'єктів ; д) здійснення інформа

ційного забезпечення перевірки . 

Після опрацювання переліче

них аспектів прокурор може роз

почати безпосередньо організа
цію самої перевірки . Jї зміст деякі 
доспідники вбачають таким: а) скла
дання плану nеревірки; б) вибір 

засобів дпя їі проведення; в) виз

наченнятактики перевірки; г) офор

млення їі результатів; д) перед

бачення необхідності застосуван

ня актів реагування на виявлені 

правопорушення; е) контроль за 

виконанням вимог прокурора [7, 
с. 94-99]. Доречно наголосити на 
тому, що підготовчо-організацtй

на робота до nроведення проку

рорської перевірки залежить від 

таких чинників, як наявність у про

курора загальної інформації про 

певні порушення, або надходжен

ня до nрокуратури негативних 

матеріалів, наприклад, від: дер

жавної інсnекції по заготівлі і 
якості продукції; державної 

хлібної інспекції, ветеринарної 

інспекції тощо. У першому виnад

ку, зрозуміло, треба передбачити 
поnереднє вивчення інформації 

перед тим , як дати їй nравову 

оцінку. Матеріали, що надійшли 

від контролюючих установ , як 

показує опублікована проку

рорська nрактика, містять у собі 

посилання на конкретні факти 

порушень у роботі госnодарюю

чих суб'єктів АПК, nриміром, про 

(а) неналежне зберігання й забез
печення додержання вимог щодо 
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якості заготовленої сільськогос

подарської продукції; (б} пору

шення правил рацюмального ви

користання зерна і продуктів його 

nереробки, насіння олійних куль

тур; (в} неправильне використан

ня продуктів тваринного поход

ження й переробку тваринниць

кої сировини, що не відnовідають 

ветеринарна-санітарним вимо

гам . 

Серед головних параметрів 

nідготовчо-організаційно·і роботи 

до проведення перевірки слід 

назвати складання прокурором 

плану останньої. Правильно 

складений. він є запорукою ефек

тивності й усnішності досягнення 

мети перевІрки й вирішення по

ставлених завр~нь. На плані пе

ревірки базується система так

тичних заходів, які будуть викори

стані при цьому. Вважається, що 

зміст плану повинен включати в 

себе такі елементи, як-то: а) до

держання й систематизація відо

мостей про об'єкти майбутньої 

перевірки, б} установлення дже

рел на носії інформації про стан 

їі законності , в) окреслення меж 

прокурорської перевірки, г} визна

чення кола інспекцій, фахівців, які 

будуть залучені до перевірки , 

д) передбачення необхідності 

взаємодії з органами управління, 

що діють у сфері АПК, і з відповід

ними підрозділами правоохорон

них органів, є) оперативне засто

сування (в разі потреби) актів ре

агування на правопорушення і в 
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адресу посадових осіб, ж) вжит

тя заходів до своєчасного відшко

цування збитків , завданих право
порушниками. 

Доброякісно складений nлан 
дозволить накреслити найбільш 

доцільний шлях одержання віро

гідної й об'єктивної інформації 

про об'єкт, що перевіряється, й 

виключить тим самим перенаван

таження перевірки зайвими дія

ми. Це nозитивно відіб'ється на 
процесі перевірки , не відеоnіка

тиме зайвий раз органи контро

лю, не заважатиме нормальній 

роботі господарюючих суб'єктів 

АПК [10, с. 111-117]. Сезонність 
його технологічних циклів , 

своєрідні природно-кліматичні 

умови тощо також служать ваго

мими чинниками, які слід брати 

до уваги лри складанні плану про

курорських перевірок. 

Таким чином , план містить 

nерелік намічених заходів у хро

нологічному порядку, прийомів і 

засобів їх виконання, а nри необ
хідності - назви контролюючих 
установ (прізвища фахівців -
представників від останніх) . 
Відповідно до цього плану 

здійснюється весь комплекс на

глядово-перевірочних робіт (дій) , 

пов'язаних з проведенням даної 

перевірки. Вважається за доціль

не також провести попередню 

підготовку необхідних перевіроч
них матеріалів. Маючи уявлення 

про загальний стан законності, 
про обстановку щодо дотриман-
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ня або ухилення від належного 

виконання законів чи то суб'єкта

ми господарювання, ч и з боку 

контролюючих установ , проку~~"'~Р 

може ще до початку перевірки 

скласти проекти відповідних до

кументів [4, с. 5}. Цей етап підго
товчих дій є одним з найважливі

ших елементів наукової органі

зацїі праці , ЯКИЙ ДОЗВОЛЯЄ усуну

ТИ нераціональні затрати часу й 

cVtл і суттєво підвищити опера
тивність і процесуальну економію 

наглядово-перевірчого провад

ження. Прокурорська практике. 

показує, що є сенс ще до його 

початІ{у заготовити значну части

ну перевірочного матеріалу, який 

потім буде вклІО' ·ено в його ос
новні документи - акти або огля

ди До них належать попередньо 

складені й замовлені в частині 

загального тексту макети про

міжних актів nеревірки наявностІ 

цінностей, різного роду відомості 
тощо 

Після підготовчих дій проку

рор безпосередньо відвідує 

об'єкт, що перевіряється (п 1 
r.т 20 Закону України «Про проку
ратуру» далі - Закон). Основни

ми етапами цієї роботи є встанов
лення з піднаглядними установа

ми дІлового контакту їх оповіщен

ня , загальне ознайомлення (з'я

сування) відповідних питань, обу

мовлених програмою перевірки , 
визначення розміру матеріально)· 

шкоди й документальне оформ

лення результатів цієї процедури. 
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Установлення ділового кон

такту - це початковий етап про

ведення перевірки. на якому про

курор знайомиться з посадовою 

особою тієї організації, що пере

віряється , й повідомляє про Ті 

проведення. При цьому йому мо

жуть бути представлені головні 

спеціалісти й інші посадовці ус

танови . їм повідомляють про по
чаток перевірки, і прокурор зап

рошує їх до співпраці . Особлива 

увага придІляється налагоджен

ню ділових контактів, зв'язків із 

профспілками. іншими громадсь

кими формуваннями, відповідни

ми фахівцями , які працюють на 

даному об'єкті госnодарювання 

[З, с. 20-23]. їх допомога , консуль
тації, роз'яснення суттєво впли

нуть на всебічність і повноту про

курорської перевірки. Наприклад, 

спілкуючись із вищеназваними 

суб'єктами під час перевІрки зер

нозаготівельних і nереробних ви

робництв прокурор сповна може 

дати правильну правову оцrнку 

таким питанням, як порядок прий
мання, розміщення. збереження 

й раціонального використання 

зерна, продуктів його переробки, 

правильність визначення його 
якості й розрахунків за нього при 

закупівлях Працівники таких 

організацій допоможуть проЕуро

рові зробити відповідний аналіз 
причин зараження зерна при збе
ріганні визначити необхідність 

вжиття заходів по ліквідації зара
женості й захисту хлібопродуктів 
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від шкідників та ін . 

Приступивши безпосередньо 
цо перевірJ<и додержання закон
ності (в нашому випадку - в аг

ропромисловому секторі економі

ки) , прокурор вивчає на місЦІ 

діловодство, документооборот, 

організацію управління підприєм
ством , його внутрішньогоспо

дарських підрозділів, збереження 

цінностей, майна, продукції, стан 

тваринницьких приміщень , 

п ідсобних цехів тощо. Під час 

загального ознайомлення з 

діяльністю господарюючого 
суб'єкта прокурор отримує спо
чатку певне уявлення про об'єкт 

перевірки, вносить можливі уточ

нення в план Уі проведення, про

понує посадовим особам (керів

никам) намічений план проведен

ня ревізії чи інвентаризацїr [9, 
с . 155-161]. Реалізуючи свої по
вноваження , закріплені в ст. 20 
Закону, прокурор повинен витре

бувати пояснення від посадових 
осіб і керівників конкретних 

підрозділів. Це також є прийомом, 

ЯІ<ий дозволяє дати загальну оцін

ку динаміці господарювання , 

особливо в аспекті дотримання 

законів у технологічному циклі . У 

царині АПК останній має суттєві 

відмінності , пов'язані з виробниц
твом і переробкою сільськогоспо

дарської продукції. Тут є багато 

різноманітних шляхів, що викори
стовуються для приховування 

реальної маси зібраної з nолів 

продукції, проведення операцій з 
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Ії використанням . 

На практиці всі контрольні 

ревізії й інвентаризації прова

дяться, як правило, на початко

вому етапі перевірки. Разом із тим 

вони здійснюються й у перебігу 

перевірки, коли виявляються ті чи 

інші правопорушення або вста

новлюються певн і факти , що 

мали місце в процесі господарю

вання. Закон надає nраво проку

рору втручатися у господарську 

ціяльність , якщо така діяльність 

суперечить чинному законодав

ству (ч . 2 ст. 19 Закону) . Аналіз 

практики свідчить, що в АПК по

ширені різного роду технологічні 

операцІі, що дозволяють здійсню

вати маніnуляції із сільськогоспо

дарською продукцією - від Уі зби

рання до переробки й під час ре

алізації готової продукції чи сиро

вини. 

Тому з метою оперативного і 

якісного проведення nеревірок 
вбачається за доцільне застосо

вувати напрацьовані прокурорсь

кою практикою й роботою органів 

контролю всі прийоми й засоби 

нагляду: якомога ширше застосо

вувати поєднання документаль

ного й фактичного контролю та 

нагляду (суцільного й вибірково

го) , охоплювати спостереженням 
об'єкти , досить різноманітні за 

характером виконання конт

рольно-ревізійних робіт і техніч
них заходів . 

Послідовність перевірки зу
мовлюється Уі програмою й виз-
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начається прокурором у кожному 

окремому випадку. Але це не оз

начає , що виключається єдиний 

підхід до її проведення . Як 

свідчить практика , методично 

переважним є такий варіант по

слідовності вивчення в перебігу 

перевірки об'єктів нагляду, за яки

ми кожен наступний їі етап логіч

но випливає з попереднього й 

зумовлюється первісним вивчен

ням ситуації. Наприклад, при про

веденні повної перевірки дотри

мання законів щодо заготівлі 

сільськогосподарської продукції 

та їі збереження й переробки про

куророві доц1пьно використовува

ти таку послідовність наглядових 

дій . Спочатку за допомогою 

фахівців державної інспекції по 

заготівлях і якості продукції скрес

пити весь комплекс питань , пов'я

заних зі збиранням зернопро
дуктів. Це досить великий обсяг 

роботи, викликаний складністю і 

специфікою технологічних про

цесів, що супроводжують збиран
ня, складування, первинну пере

робку зернопродуктів їх сортуван

ня тощо. Як відомо , держава за
лишає за собою контроль за на

лежним перебігом заготівлі , збе

рігання й забезпечення додер

жання вимог щодо їх якості , рег

ламентуючи це певним масивом 

законодавства. Перевіряючи (на

глядаючи) стан дотримання і пра

вильність зберігання продукції, 

прокурор повинен враховувати і 

технологічний процес хлібоза-
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готівлі , і наявність об'єктивних 

обставин, що викликають право

порушення. 

Якщо у процесі заготівлі зер

нопродуктів прокуратурою не ви

явлено порушень закону, вона 

спрямовує свою наглядову 

діяльність на перевірку закон

ності зберігання зібраного вро

жаю. До об'єктів нагляду в цей 

момент додаються зернозбері

гальні підприємства (зерносхови

ща). Режим технології зберігання , 

операції з рухом зернопродуктів , 

сертифікація, підтримання якості 

та інше має перебувати nід пиль

ним контролем державної хлібної 

інспекції. З останньою nрокура

турі потрібно співпрацювати під 

час перевірок. При цьому слід 
акцентувати увагу на таких 2-х 

важливих моментах. По-перше, 

прокуратурі належить здійснюва

ти нагляд за роботою безпосе

редньо зерноприймальних 

пунктів (підприємств) щодо закон

ності їх діяльності; по-друге, -
nеревіряти контрольно-спосте

режну роботу самої державної 

хлібної інспекції. На останню по

кладено контроль за дотриман

ням зерноприймальними 

підприємствами порядку прий

мання, розміщення, збереження 

й раціонального використання 

зерна, продуктів його переробки, 

а також правильність визначен

ня їх якості й розрахунків за ньо

го nри закупівлях. Хлібна інспек

ція зобов'язана також аналізува-
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ти причини зараження зерна nри 

зберіганні , вживати необхідних 

заході~ по його ліквідації й захис

ту від шкідників та ін . Зрозуміло, 

що ця інспекція є дуже важливим 

цжерелом інформації для проку

ратури. Слід акцентувати увагу й 

на тому, що прокуратурі в нагля

цово-перевірчий процес у даній 

сфері треба залучати фахівців 

державної насінневої інспекції, 

головної державної інспекції Ук
ра·іни з карантину рослин, дер

жавної санітарної служби. Комп

лексний, суцільний нагляд проку

ратури за додержанням і пра

вильним застосуванням законів в 

АПК сприяє: (а) встановленню 

повної картини, що характеризує 

стан законності; (б) своєчасному 

й правильному виявленню право-

порушень і встановленню їх при

чин та умов; (в) чіткому окреслен

ню кола правопорушників; (г) підви

щенню ефективності роботи кон

тролюючих орган ів ; (д) створен

ню належної запобіжно-поперед

жувальної бази правопорушен

ням; {є) забезпеченню виконання 

програми державної продоволь

чої безпеки . 

Наголосимо , що актуальною 

залишається проблема сп івпраці 

прокуратури з різного роду конт

ролюючими установами. Існують 

різні чинники організаційного ха
рактеру, від яких залежить співро

бітництво прокуратури з органа

ми контролю: їх взаємодія, коор

динація , узгодження, розробка 

спільних заходів, обмін інформа

цією тощо. 
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УДК34З.13 І .Л. Зінченко, аспірантка 

Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ТЕОРІЯ ЄДНОСТІ ПРОЦЕСУ ТА Їі ВПЛИВ НА ЗМІСТ І 
КЛАСИФІКАЦІЮ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ 

Без аналізу юридичного про

цесу, його процесуальних норм і 
правовідносин , без вивчення nро

цесуального права в цілому не

можливо об'єктивно оцінити стан 

механізмів правового регулюван

ня , оскільки в сусnІльстві , яке виз

нає найвищою цtнністю людину, 

їІ права та свободи, саме демок
ратичне процесуальне право ви

стуnає гарантом захисту УІ прав і 

свобод, а також важливим засо

бом координації приватного й 

публічного. 

Метою даної етапі є визна

чення основ процесу як комплек

сної системи, що надасть мож

ливість розглянути його як єдине 

ціле, встановити не тільки 

сутність і значення його структур

них елементів. а й взаємодію між 

ними. виявити особливості , зміст 

і роль його принципів . 

Однак і донині категорія «про

цесуальне право» не визначене 

жодним представником теорії 

права. Вона продовжує існувати 

й вивчатися тільки в рамках га

лузевих наук. За радянську добу 
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при відмові від принциnів право

вої державності теорія процесу

ального nрава не могла мати 

місця , адже єдн ість процесу маж

пива лише за умови визнання 

пріоритету прав особи, необхід

ності їх належного захисту. Тео
рія єдності процесу розвивалася 

в роботах В.М . Горшеньова , 

І . В . Михайловського, М.М По

лянського , М.М. Разіна , В.О. Ря

зановського, М . С . Строговича 

[Див. : 8; 9; 11-13]. 
Перш за все слід визначити

ся з термінологією, бо в кримі

нально-процесуальній літературі 

не існує єдиного терміна щодо 

єдності процесу. Одні вчені ви

користовують поняття «юрис

дикцjйний процес» [7 , с 3], деякі 
-«судове право» [12, с. 55] . що , 

на нашу думку, є не досить пра

вильним. Адже серед інших різно

видів процесу тільки криміналь

ний передбачає поряд із судовою 

ціяльністю , ще й досудове роз

слідування справи . Тому, як вба

чається , було б більш правиль

ним застосовувати категорію 
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«Процесуальне право» , що більш 

повніше відображає даний вид 

діяльності. 

Соціаль~е призначення про

цесуального права, як стверджу

вав В.М . Горшеньов, полягає в 

тому, щоб обслуговувати потре

би реалізації норм права матері

ального у відповідних право

відносинах, забезпечувати їх ре

алізацію в практичній діяльності 

суб 'є ктів [1 З ,с. 54] . Більшість 
правників, які займаються про

блемами процесуального права, 

цотримуються позиції, згідно з 

якою, останнє виконує службову 

роль по щодо права матеріаль

ного [9, с.87]. Зараз усе частіше 
спостерігається невідповідність 

між нормами матеріального і про

цесуального законодавства , що 

особливо недопустимо в галузях 

права, де найбільш зачіпаються 
права і свободи громадян. 

У зв'язку з цим вважаємо за 

необхідне розглянути питання 

про співвідношення матеріально

го і процесуального права. У пра

вовій науці склалися 2 проти
лежні позиції щодо цього. За пер

шою, взаємозв'язок матеріально

го і процесуального права 
розглядається через поняття 

«зміст» і «форма» . Процесуальні 

правові норми служать формою 

реалізації норм матеріального 

права. Відповідно, процесуальне 

право має вторинний, похідний 

від матеріального права харак
тер [З , с. 24] . Друга позиція є 
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більш виправданою і полягає в 

тому, що тісний зв'язок процесу

ального й матеріального права не 

виражається співвідношенням 
змісту й форми. Більше того, роз

гляд матеріального права як 

змісту, а процесуального як фор

ми означатиме відмову від виз

нання за процесуальним правом 

самостійного значення. Процесу

альн і галузі є самостійними в си

стемі права. Маючи свої власні 

форму і зміст, кінцеву мету, вони 

служать боротьбі зі злочинністю. 

Кримінальне право забороняє під 

загрозою кримінального покаран

ня nевні вчинки і служить попе

редженню правопорушень. Але 

якщо злочин учинено, то й норми 

кримінального права можуть бути 

використані лише в перебігу кри

мінально-процесуальної діяль

ності , порядок якої передбачено 

nроцесуальними нормами. У та

кому разі кримінальне право не 

може бути застосоване без пра

ва процесуального. 

З нашого погляду, процес -
це не тільки умова , без якої ма

теріальне право не отримає своєї 

реалізацїі, а такий же засіб органі

зації й упорядкування суспільних 

відносин , як і матеріальні норми. 

Однак абсолютизувати са

мостійність і незалежність проце

суального права від матеріально

го вбачається не зовсім правиль

ним. Процесуальне право - це 

відносно самостійний правовий 

блок у структурі права. Між ними 
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і nравом матеріальним існує 

тісний правовий зв'язок, взаємов

nлив: вони мають принциnові 
відмінності і самостійне значен

ня , проте існувати одне без од

ного не можуть. 

Є сенс підтримати думку тих 

учених-процесуалістів, що кримі

нальний , цивільний , адміністра

тивний, господарський та консти

туційний nроцеси є окремими га

лузями процесуального права, які 

мають спільні ознаки, що об'єдну

ють процесуальну форму, 

суб'єктів nроцесу, завдання про
цесуальної діяльності, nринципи 

процесу. 

Виникає потреба вирізнити 

загальні умови nроцедури, яка 

охоплюється поняттям «nроцесу

альна форма». що є однією з сут

тєвих ознак nроцесу. Досліджен

ня юридично"!" процесуальної 

форми дозволяє визначити їі як 

правову форму процесуальної 

діяльності, сукупність однорідних 

процесуальних вимог, які пред'яв

ляються до дій учасників nроце
су і спрямовані на досягнення 

певної мети [10, с.56] . Процесу

альна форма характеризує струк

туру процесуального nрава, що 

виражається в аналізі його основ

них елементів - процесуального 

провадження , процесуальної 

стадії і процесуального режиму. 

Процесуальні провадження 

об'єднують критерії поділу nроце

суального права залежно від 

предмета розглядуваних юридич-
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них сnрав. Зміст, кількість стадій 
процесуального права визнача

ються конкретним видом юридич

ної справи. 

Слід погодитися з думкою 

О. Г. Лук'янової, що однією з най

важливіших ознак процесуальної 

форми є їі відnовідність принци

пам процесуального права [6, 
с . З8} . Правила nроцедури , що 

становлять основу процесуальної 

форми, nовинні відnовідати цим 

принциnам як керівним засадам . 

Ще однією ознакою процесуаль

ної форми є, з нашого погляду, {і 

цільова спрямованість. Ця фор

ма визнана гарантувати дотри

мання завдання процесуальної 

діяльності- з 'ясування об'єктив

ної істини у справі . 

Виходячи з вищезазначеного, 

можемо зробити висновок, що 
процесуальна форма - це вста

новлені процесуальним законо

давством (правом), засновані на 

його принципах правила проце

дури, виконання яких забезпечує 

найбільш точне досягнення зав

дань процесуальної діяльності 

при відправленні кримінального, 

цивільного, адміністративного й 

господарського процесів . 

Усі різновиди процесуально

го nрава- це насамперед норма

тивно врегульована діяльність 

компетентних державних органів 

та інших осіб , які беруть участь у 

справі. Тому ще однією ознакою 

єдності процесу можна назвати 

те , що відправлення правосуддя 
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здійснюється судом у nередбаче

ному законом порядку. Особ

ливість правосуддя з криміналь

них сnрав 11оnягає в тому, що роз

гляду й вирішенню справ судом 
передує, як правило, діяльність 

органів досудового розсnідуван

ня і прокуратури . Відправлення 
правосуддя з кримінальних сnрав 

без досудових nроцедур у 

більшості випадків було б немож

ливим. 

На сьогодні гоnовним завдан

ням кримінального судочинства є 

встановлення об'єктивної істини , 

що тлумачиться як з'ясування 

повної й точної в ідповідності 

об 'єктивній дійсності висновків 

слідства й суду, що стосуються 

вирішуваної справи, а також вин

ності або невинності особи, яка 

притягається до кримінальної 

в ідповідальності . І цив ільний, і 

кримінальний, і адміністративний , 

і господарський процеси однако

во мають верховним постулатом 

істину, до встановлення якої вони 

однаково повинні прагнути . Як 

справедливо зазначає Ю.М. Гро

шевий, «здійснення nравосуддя в 

кожнІй кримінальній справі , що 

розглядається судом , означає 

шляхом розгляду даної справи , в 

передбаченому законом порядку 

вирішити ·іі відповідно до об'єктив
ної дійсності, естановити в справі 

істину і постановити законний і 

обГрунтований вирок, в якому 

були б правильно вирішені питан

ня про подію злочин у, npo 
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винність nідсудного , про кваліфі

кацію діянь nідсудного і про міру 

nокарання в разі визнання даної 

ОСОбИ ВИННОЮ)) (2, С. 26J. 
Крім того , відповідно до ч . 1 

ст.2 Кодексу адміністративного 

судочинства України «завданням 

адміністративного судочинства є 

захист прав , свобод та інтересів 

фізичних осіб, nрав та інтересів 
юридичних осіб у сфері публічно

правових відносин від nорушень 

з боку органів державної влади , 

органів місцевого самоврядуван

ня, їхніх посадових і службових 
осіб , інших суб 'єктів nри 

здійсненні ними владних уnравлі
нських функцій на основі законо

давства, в тому числі на виконан

ня делегованих повноважень» [4, 
с. 11 ]. Іншими словами, завдання 

адміністративної юстиції сn івnа

дають із загальними завданнями 

правосуддя як одного з різновидів 

державної влади в системі поділу 

влади : це розгляд і вирішення 

спору про право, поновлення по

рушених суб'єктивних прав гро

мадян та організацій , зміцнення 

законності в державі . 

За ч . 1 ст. 1 Господарського 

процесуального кодексу України 

« . .. підприємства , установи , 

організації, інші юридичні особи, 

громадяни , які здійснюють 

підприємницьку діяльність без 

створення юридичної особи і в 

установленому порядку набули 

статусу суб'єкта підприємницької 

діяльності , мають право зверта-
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тися до господарського суду 

згідно з встановленою підвідом

чістю господарських сnрав за за

хистом своїх порушених або ос

nорюваних правіохоронюваних 

законом інтересів» [1 , с.8] . 

Згідно зі ст.1 Цивільного про
цесуального кодексу України 

«завданням цивільного судочин

ства є справедливий, неуnеред
жений та своєчасний розгляд і 

вирішення цивільних сnрав з ме

тою захисту порушених, невизна

них або оспорюваних прав, сво

бод чи інтересів фізичних осіб , 

прав та інтересів юридичних осіб, 

інтересів держави» [14, с. 206). 

Здійснення захисту конститу

ційних прав та свобод людини і 

громадянина Конституційним Су

дом України прямо не передба

чено законом. Однак забезпечен

ня захисту прав і свобод людини 

випливає із завдання цього орга

ну - гарантувати верховенство 

Конституції України на всій тери

торії держави. Норми щодо прав 

та свобод громадян також вклю

чені до Основного Закону. Таким 

чином, гарантуючи верховенство 

останнього, Конституційний Суд 

забезпечує пріоритет її норм 

щодо прав і свобод над іншими 

нормативно-правовими актами . 

Здійснюючи контроль за відпові
дністю Конституції України за

конів та інших правових актів, цей 

орган може визнати їх чи окремі 

їх положення неконституційними , 

якщо вони не відповідають Ос-
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новному Закону країни. Визнані 

неконституційними закони , інші 

правові акти втрачають чинність , 

а якщо їх дією були порушені кон

ституційні права чи свободи лю

дини і громадянина, вони фактич

но поновлюються рішенням цьо

го Суду. На захист прав та сво

бод людини і громадянина спря

мовані також і рішення з питань 

офіційного тлумачення законів і 

Конституції України [5, с.184] . 

Таким чином, можемо зроби

ти висновок , що завдання проце

суального права полягають в 

тому, щоб всебічно дослідити об
ставини, встановити об'єктивну 

істину в справі , захисти права й 

законні інтереси осіб, які беруть 

у ній участь . 

Слід, вважаємо, назвати за

гальні принципи процесуального 

права, що є безпосередньою ме

тою нашого дослідження. Єдність 

розуміння юридичного процесу 

визначається системою прин

ципів , що покладаються в осно

ву будь-якої процедури . Не мож

на вести мову про єдність проце

су, не розглянувши nринципи, які 

його об'єднують. Це виnливає з 

того , що принципи - це найза

гальніші вихідні положення, які 

мають фундаментальне значен

ня для процесу, вказують на його 

спрямованість, побудову в ціло

му, форму і зміст його стадій та 

інститутів [8, с. 1739) . Так, прин

цип диспозитивності має широке 

застосування в цивільному про-
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цесі. У ст. 11 Цивільного проце
суального кодексу зазначено: 

«СУд розrлядає цивільні справи 

не інакше як за зверненням 

фізичних чи юридичних осіб. Осо

ба, яка бере участь у справі , роз
nоряджається своїми правами 

щодо предмета спору на власний 

розсуд» [14, с.14]. Підгрунтя прин
ципу диспозитивності становить 

можливість усіх заінтересованих 

осіб (позивача , відповідача , 

третіх осіб та ін.) вільно , за своїм 

розсудом упорядковувати свої 

відносини , діяти з власного мірку

вання: вступати у правовідноси

ни чи ні, визнавати їх зміст чи ні , 

здійснювати свої права або утри

муватися від цього. Інакше кажу

чи , в циві~ьному процесі принцип 

циспозитивності є одним з най

важливіших. 

В кримінальному процесі цей 

принцип співвідноситься з прин

ципом публічносі - офіційності, 

який має значно ширше застосу

вання: він не доповнює першого, 

як у цивільному процесі, а висту

пає керівним , що визначає весь 

кримінальний процес, усю систе

му кримінально-процесуальних 

форм і відносин . Проте для кри

мінального процесу притаманний 

також і принцип диспозитивності , 

хоча й у вужчих, ніж у цивільному 

процесі, межах. Так, диспози

тивність, тобто право розпоряд

жатись об'єктом процесу, повною 

мірою властива справам приват

ного обвинувачення, які порушу-
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ються лише за скаргою потерпі

лого й підлягають закриттю в разі 

примирення обвинуваченого з 

потерпілим . У вужчому обсязі 

диспозитивність характерна для 

сnрав приватно-публічного обви

нувачення, які порушуються 

тільки за скаргою потерпілого , 

але не підлягають закриттю у ви

падку примирення сторін. 

Части на З ст. 11 Кодексу адм і

н істративного судочинства Украї
ни проголошує: «Кожна особа , 

яка звернулася за судовим захи

стом, розпоряджається сво·іми 

вимогами на власний розсуд» [4, 
с. 5]. Отже, nринцип дисnозитив
ності в адміністративному судо

чинстві полягає в наступному: дії 

адміністративного суду залежать 

від вимог позивача й заnеречень 
відповідача , а вирішує він спра

ву в обсязі заявлених сторонами 

вимог. У господарському процесі 

принцип диспозитивності , як на
явна у сторін можливість вільно 

розпоряджатися правами, забез

nечує рух справи. 

З вищезазначеного випливає, 

що в цивільному, адміністратив

ному й господарському процесах 

циспозитивність виявляється 

значно ширше, ніж у криміналь
ному, для якого головне значен

ня має публічність . 

Принцип здійснення право

суддя тільки судом отримав своє 

нормативне закріплення в Кон

ституції України . його дія поши
рюється на всі галузі процесу. 
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Зміст даного принципу полягає в 

тому, що правосуддя є однією з 

форм державної діяльності , яку 

здійснюють виключно суди шля

хом розгляду й вирішення в су

дових засіданнях цивільних, кри

мінальних, адміністративних і гос

подарських справ у встановлено

му законом порядку. 

Принцип незалежності суддів 

і підкорення їх тільки закону та

кож знаходить свій прояв у всіх 

видах процесуального права. 

Втручання у відправлення право

суддя, вплив на суддів або суд у 

будь-який спосіб, неповага до 

них, збирання, зберігання, вико

ристання чи поширення інфор

мацІ! усно, письмово або в інший 
спосіб з метою завдати шкоди їх 

авторитету чи вплинути на неупе

редженість суду заборонені й тяг

нуть за собою передбачену зако

ном відповідальність. У своїй 

діяльності судді підкоряються й 

дотримуються тільки вимог зако

ну. 

Варто розглянути й принцип 
національної мови судочинства , 

яке в Укра·Іні провадиться дер

жавною (українською) мовою. 

Застосування мов в Україні гаран

тується Конституцією (ст. 1 О) й 
визначається законом. Особам , 

які беруть участь у сnраві і не во

лодіють мовою, якою провадить

ся процес, забезпечується право 

робити заяви , давати показання , 

заявляти клопотання, знайомити
ся з усіма матеріалами сnрави , 
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виступати в суді рідною мовою й 

користуватися послугами nере

кладача в порядку, встановлено

му законом. 

Виникає також питання щодо 

принципів гласності , усності й 

безпосередності. Щодо цих nрин

ципів між процесами маються 

відмінності лише в деяких особ

ливостях їх вираження, самі ж 

вони для процесів є загальними. 

Так, принцип гласності рівною 

мірою встановлено для цивільно

го , адміністративного , госпо

дарського й кримінального про

цесів. Це ж можна сказати і про 

принцип усності. Проте дещо 

більша писемність (ніж у кримі

нальному) характерна для цивіль

ного , господарського Й 'адмініст

ративного nроцесів . 

У будь-якій галузі процесу

ального права за сферою поши

рення вирізняють загальнопра

вові , загальнопроцесуальні й га

лузеві принципи. До загальнопра

вових відносять положення, ха

рактерні для всіх галузей націо

нального права , в тому числі й 

процесуального. Це такі принци

пи, як забезпечення державою 
прав і свобод людини, рівності 
громадян і держави перед зако

ном і судом, законності , верхо

венства права. 

Загальнопроцесуальні 

(міжгалузеві) принципи- це ті , що 

діють у декількох галузях проце

суального права, закріплюють 

фундаментальні положення ста-
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новища особи й забезпечують 
законність та ефективність відпо

відних процесуальних процедур. 

До цих принципів ми можемо 

віднести : здійснення правосу,одя 

тільки cyдorJI , незалежність сумів 

і підкорення їх тільки закону, дис

позитивність , гласність судового 

розгляду справи , безпосе

редність та усність; національна 

мова судочинства. 

Галузеві принципи, закріплені 

пише нормами певного виду про

цесу, відбивають його специфіку, 

в якому вони виявляються. На

приклад, принципзабезпечення 

підозрюваному, обвинувачено

му, підсудному права на захист, 

публічність діють виключно у 

процесі кримінальному. Зна

чить , можна стверджувати , що 

загальноправові й міжгалузеві 

принципи єдині для всіх видів 

процесуального права . Звісно, 

кожен процес має специфіку, 

яка відображається в галузевих 

принципах. Це дозволяє зроби

ти безперечний висновок щодо 

правильності й методологічної 

об~рунтованості побудови сис
теми процесуального права . 

Єдність головних принципів 

цивільного, кримінального , адмі

ністративного й арбітражного 

правосуддя свідчить про єдність 

процесу й необхідність сконцен

трувати всі його види у 

відповідній системі норм проце

суального права. 

Тому вважаємо за необхідне 

здійснити розробку і прийняття 

загального Закону України «Про 

процесуальне право», в якому 

чітко визначити спільні умови , 

завдання , функції та принципи 

nоведінки суб'єктів , які беруть 

участь при відправленні консти

туційного, цивільного, адміністра

тивного , кримінального чи госпо

дарського правосуддя. 

Отже, розвиток украінської 

правової думки ще раз підтверд

жує позицію 8 .0. Рязановського , 

який писав, що сучасний стан 

науки дає підстави вести мову 

про процес , процесуальне право 

як про єдину науку майбутнього 

[11,с.72]. 
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УДК 340.15 (477) ~П.Пономарьова , аспфанmка 
Нацjональна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

СТАНОВЛЕННЯ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ 
УКРАЇНСЬКОЇ СРС у 1917-1937 РР. 

Дослідження особливостей 
та оцінка виборчої системи Ра

дянської України потребують ува

ги , оскільки саме остання зі своєю 

специфікою передувала й пев

ним чином позначилася на ста

новленні парламентської вибор

чої системи незалежної України. 

Особливості радянських виборів, 

зокрема, їх законодавчого регу

лювання і практики проведення, 

як і специфічність політичної й 

партійної систем радянської 

доби, які будуть висвітлені далі , 

суттєво вплинули на обрання на

ступної виборчої системи. 

Інститут виборів і його право

ва регламентація змінювалися з 

розвитком Радянської держави. 

Виборчій системі кожного окремо

го етапу притаманні відмінні оз
наки й особливості . Мета цієї 

статті - проаналізувати станов

лення радянських виборів у пері

од з 1917 по 1937 роки , визначи

ти роль і місце виборів у політичній 

системі Радянської України , пока

зати їх регулювання, основні за

сади проведення , порядок вста

новлення результатів голосуван

ня . 
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Проблемам виборів і їх важ

ливому значенню в практиці ра

дянського державного будівниц

тва приділяли увагу тогочасні 

цослідники , зокрема, С.М. Брадо

вич [1 ], В . Бута [2] , А. І . Кім [5], 
М .А. Крутоголов [6], М. І . Полян

цев [8) , В . В . Смирнова [1 О) , 

Б . О. Страшун [13], Д.Т. Яковен
ко [15]. Виборче право протягом 
багатьох років аналізувалося на 

підставі оцінок 8 .1. Леніна та 
інших партійних лідерів , тобто з 

точки зору ідеології марксизму

ленінізму. Створюючи модель 

майбутньої виборчої системи, 

8 .1 . Ленін розглядав їІ з позицІІ ро
бітничого класу, що переміг; спро

ектував структури , в яких найбіль
ше був заінтересований гегемон 

революцї11917 р. Однією з голов
них переваг радянського вибор

чого права він назвав орієнто

ваність на головуюче становище 

пролетаріату й виключення вели

кої частини населення із суспіль

ного життя [Див.: 9, с. 5]. 
Сучасні наукові оцінки ра

дянського виборчого nрава і прак

тики проведення виборів у країн 

- членах колишнього СРСР сут-
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тєво відрізняються . Вагомі зміни 

в суспільному й державному ладі 

викликають потребу переосмис

лення історії виборчого nрава 

радянських часів, місця виборів 

у державному будівництві цієї 
доби. Розширилась і джерельна 

база для вивчення зазначених 

питань: аналізуються матеріали , 

які до цього не публікувалися, 

мемуари учасників подій , роботи 

іноземців , які відвідували СРСР 

Новий nогляд на радянські вибо

ри зустрічаємо у nрацях учених

державознавців , насамперед 

юристів, серед яких Ю.Б. Ключ

ковський, П.Л. Рудик [9], М./. Став
нійчук [12), О.Ю. Тодика [14). 

Визначаючи предмет дослід

ження даної статті , зауважимо, 
що поняття «виборча система» в 

1917- 19З6 рр. у радянському 

праві не використовувалося. Під 

ним ми розуміємо порядок фор

мування представницьких органів 

держави, а також розподілу місць 

у виборних органах після вста

новлення результату голосуван

ня . Проте через низку особливо

стей радянських виборів задля 

встановлення суті виборчої сис

теми недостатньо лише визначи

ти їІ як мажоритарну абсолютної 

більшості; прискіnливоТ уваги по

требують саме ці особливості, які 

й будуть показані далі. 

Система представницьких 
органів влади УСРР була закріп

лена рішеннями l Всеукраїнсько
го з'їзду Рад. Вищими органами 
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влади країни були проголошені 

Всеукраїнський з'їзд Рад робітни

чих і солдатських депутатів , його 
Центральний виконавчий комітет 

і ті органи, що будуть ними ство
рені. На місцях влада передава

nася повітовим, губернським та 

обласним Радам. 

Виборність вищих органів 

державно·! влади республіки й 

nорядок проведення виборів були 

закріплені спочатку Конституцією 

УСРР 1919 р. [З ; 1919.- NQ 19. 
Ст. 204] , потім Конституцією 
УСРР 1929 р . [З; 1929.- NQ 14.
Ст. 1 ОО]. До 1924 р. законодав
ство про вибори не було систе

матизовано, не існувало єдино·! 

регламентації виборчих прав гро

мадян і порядку організації й про
ведення виборів. Окремі питання 

визначалися постановами, 

інструкціями про проведення ви

борів та перевиборів ВУЦВК (на

приклад, постановою «Про поря

док і норми представництва на lV 
Всеукраїнському з'їзді Рад» [З; 

1920.- NQ 6.- Ст. 104)). «Поло
ження про виборчі права грома

дян і про порядок проведення 

виборів», затверджене постано
вою ВУЦВК і РНК 1 О вересня 
1924 р. [З; 1924. - NQ З4 . -Ст. 2З5) 
служило нормативним актом , 

який узагальнив різнорідні чинні 
норми щодо виборів . Пізніше 

були прийняті постанова й 
інструкція Президії ЦВК СРСР 

<<Про перевибори до Рад» від 16 
січня 1925 р . [4; 1925. - NQ 6. -
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Ст. 54, 55], постанова ВУЦВК і 
РНК УСРР «Про виборчі права 

громадян і про порядок проведен

ня виборів» від 18 листопада 
1925р. [З; 1925.-NQ97.-Cт. 5ЗО] , 

«Інструкція про вибори до Рад>> 
від 18 грудня 1926 р. [З; 1926. -
N2 79. -Ст. 479], інструкція ЦВК 
СРСР про вибори до Рад у 19З4 

- 19З5 роках від 2 жовтня 1934 р. 
[4; 19З4. - N2 50. -Ст. З95]. 

Впливали на проведення ви

борів також циркуляри НКВС , 

центральних та місцевих органів 

Комуністичної партії, які дозволя

пи порушення самого принципу 

виборності , представницької при

роди Рад шляхом прямого тиску 

на виборців для програмування 

певного складу Рад [11]. 
У перехідний період утвер

дження диктатури пролетаріату 

процес виборності супроводжу

вали надзвичайні складнощі, зу

мовлені економічними, політич

ними, організаційними та іншими 

моментами [15, с . 11]. Держа
вознавці пояснювали, що ці труд

нощі боротьби пролетаріату за 

владу викликали потребу вста

новлення саме такого порядку 

виборів , який Грунтувався на 
принципах незагального, непря

мого, «не зовсім рівного» вибор

чого права при відкритому голо

суванні [8, с. 7; 10, с . 22]. 
Трудовим і політичним ценза

ми всі непролетарські прошарки 

населення позбавлялися вибор

чих прав. Обирати мали право 
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громадяни УСРР, яким виповни

лося вісімнадцять років і які до

бували засоби для життя своєю 
власною працею, включаючи й 

солдат. Іноземці, які проживали в 

УСРР і належали до робітничого 

класу або трудового селянства, 

rеж мали виборчі права. Як вва
жає П.Л . Рудик, вирІшення питан

ня про участь у виборах окремих 

груп населення , наприклад, іно

земців , військовослужбовців, 

жінок, пояснювалося єдиною ме

тою - 1абезпеченням перемоги 

на вибс·оах представників робіт

ничо:-с- класу - гегемона рево

люфі (9, с. 17]. 
Статтею 21 Конституції УСРР 

1919 р. передбачалося, що ви
борчих прав не мають особи, які 

використовують найману працю 

для отримання прибутку, які жи

вуть на нетрудові доходи (відсот

ки з капіталу, доходи з 

підприємств та ін.) , приватні тор

говці , торгові й комерційні посе

редники. Політичний ценз не доз

воляв обирати службовцям та 

агентам колишньої поліції, особ

пивого жандармського корпусу й 

охоронних відділень . Цих прав 

nозбавлялися ченці , духовні слу

жителі церков і релігійних культів, 

особи, засуджені за корисливі та 

ганебні вчинки на строк, визначе

ний законом чи вироком суду, а 

також особи , визнані душев

нохворими або божевільними, й 

особи, над якими встановлена 

опіка . 
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Інструкцією про перевибори 

сільських, волосних, повітових і 

губернських Рад і вибори до V 
Всеукраїнського з'їзду Рад до ка

тегорїі осіб , позбавлених вибор

чих прав. були віднесені ті , хто 

своїми діями «Зганьбив себе у 

ставленні до революції й Ра

дянської влади незалежно від 

того , що вони не належать до 

жодної категорії осіб, безумовно 

позбавлених виборчих прав 

відповідно до Конституції УСРР>> 

[Цит. за: 15, с. 121. 
«Положення про виборчі пра

ва громадян і про порядок про

ведення виборів» 1924 р. нада
ло такі права особам (зокрема і 

селянам), які використовували 

найману nрацю, але не для одер

жання прибутку. Але, як і раніше, 

не було законодавчо закріплено 

положення про те, що перелік 

категорій осіб , nозбавлених ви

борчих прав, є вичерпним. Пе

релік знов залишився відкритим 

[12, С. 52). 
Конституція УСРР 1929 р. у 

питаннях стосовно виборчих прав 

громадян зберегла в основному 

норми Конституції 1919 р. , стат

тям 20 і 21 яко'і відповідали статті 
66 і 67 нової Конституції. Пункт 
«Г» ст. 67 було доповнено вказів
кою на осіб, які керували діяльні

стю поліції, жандармерії й караль

них органів. Після прийняття 

інструкції про вибори до Рад 1926 
р. , за даними ЦВК СРСР, на те

риторії України чисельність осіб , 

які позбавлялись виборчих прав , 

зросла у 3,3 рази. Особливо знач
ним це збільшення було на селі , 

де подекуди до 80 %дворів були 
позбавлені таких nрав [12, с. 54]. 
Інструкцією про вибори до Рад 

1934 р. в черговий раз наводив
ся перелік категорій осіб, які не 

мали права брати участь у вибо

рах ; він теж залишився відкри

тим . 

Продовжував діяти так зва

ний ценз лояльності у ставленні 

до Радянської влади. Позбавлен

ня права голосу, яке здійснюва

лося за рішенням виборчої комісії 

або суду, призводило до суттєвих 

обмежень. У різні роки цей захід 

застосовувався до 1 О % населен
ня кра·іни старше вісімнадцяти 

років. Брак чіткої регламентації 

цього питання викликав поширю

вальне тлумачення правових 

норм і свавілля на місцях [9, с. 19]. 
У зміцненні Радянської соціа

лістичної держави вагому роль 

відігравало нерівне виборче пра

во . Щоб підтримати диктатуру 

робітничого класу - опори рево

пюції, організація якого відбува

лася швидше ніж селянства, в 

Україні було встановлено 2 сис
теми представництва до Рад: ви

робнича - для робітничого 
міського населення і територіаль

на- для селянства. Норми пред

ставництва істотно різнилися не 

на користь сільського населення . 

Наприклад, у nостанові ВУЦВК 

«Про порядок і норми представ-
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ництва на lV Всеукра'інському 
з''ізді Рад» закріплювалися такі 
норми представництва: один де

путат від кожних 1 О тис. міського 
робітничого населення і один де
путат від кожних 50 тис. селян . 

Крім того, обирався один депутат 

на кожну 1 тис . чоловік вщ 

військових частин та установ. 

Інструкція 1926 р. внесла зміни до 
норм представництва, збільшив

ши різницю знову на користь ро
бітничого класу. «Партія завжди 

вказувала, що ці переваги на ко

ристь робітників були свого часу 

потрібними для забезпечення за

воюваІ;{ь пролетарської рево

люції , і незм інно при цьому 

підкреслювала 'іх тимчасовий ха

рактер» [7, с. 253] 
М.І. Полянцев , досліджуючи 

принципи виборчого права у Ра

дянській державі, до прийняття 

Конституції СРСР 1936 р. називає 
його не зовсім рівним. Але він 

виділяє й риси рівності : (а) кожен 

трудівник мав на виборах до кон

кретного складу Ради лише один 

голос; (б) трудящі користувалися 

виборчим правом незалежно від 

їх національності; (в) жінки кори

стувалися виборчим правом 

нарівні з чоловіками; (r) трудящі 
однієї союзно'і республіки мали 

право голосу в іншій союзній рес

публіці нарівні з громадянами 

останньої; (д) іноземці-трудівни

ки, які проживали на територfІ СРСР, 

мали рівні права з радянськими гро

мадянами; (е) військовослужбовці 
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мали право голосу нарівні з інши

ми громадянами СРСР [8, с. 7-9]. 
Вибори до з''іздів Рад усіх 

рівнів були багатоступеневими , 

прямим було обрання лише 

міських і сільських Рад робітни

чих, селянських і червоноармійсь

ких депутатів. Делегати на з'їзди 

Рад вищого рівня посилалися не 

безnосередньо громадянами, а 

з 'їздами Рад нижчого рівня. 

Б. О . Страшун особливо підкрес

лює, що «В умовах соціалістично'і 

держави непрямі вибори не спот
ворюють волю виборців, оскіль

ки такій державі притаманна 

відсутність антагоністичних угру

повань, які борються між собою 

за заволодіння представницьки
ми установами» [13, с. 119]. В. Бута 
зазначає, що система багатосту

пеневих виборів відповідала інте

ресам диктатури пролетаріату: 

по-перше, вона сприяла посилен

ню керівної ролі робітничого кла

су в Радах і , по-друге , полегшу

вала завдання боротьби з про

никненням до органів державної 

влади ворожих елементів (2, с. 7}. 
Реально ж за умов, коли 

партійні організації взяли курс на 

підпорядкування органів влади, 

багатостуnеневість виборів вико

ристовувалася для сприяння 

відділенню депутатського корпу

су від безпосереднього волевияв

лення мас, служила інструмен
том підбору бажаних апарату де

путатів і їх висунення до вищих 

органів влади. Така система дуже 
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полегшувала боротьбу з небажа
ними кандидатами , але ними 

були елементи , ворожі не проле
таріату, а Комуністичній партії. 

Поступово утвердилося і 

знайшло законодавче закріплен

ня в Інструкції про вибори до Рад 

у 1934 - 1935 р. відкрите голосу

вання, яке оцінювалося як «засіб 

боротьби пролетаріату з експлу

ататорами й виховання мас у дусі 

пролетарського демократизму» 

[2, с . 7]. Таємні вибори викоріню
валися , вибори , що проходили за 

такої форми голосування , визна

валися недійсними. 

Потрібно звернути увагу на 

те, що система nроведення ви

борів до Рад і підрахунку голосів 
законодавчо не встановлювала

ся , а самі вони провадилися за 

аналогією виборів до nартійних 
органів. Нормативно порядок їх 

проведення вnерше було визна
чено Інструкцією про вибори до 

Рад у 1934- 1935 р. 

Узагальнюючи наведене , слід 

підкреслити , що радянські вчені 

вважали , що принципи незагаль

ною, нерівного, непрямого вибор-

чого права і відкрите голосуван

ня в історичній обстановці першої 

фази розвитку влади Рад, що 
склалися під час боротьби Ра

цянської держави з ворожими 

експлуататорськими класами , 

відіграли значну роль у залученні 
до управління державою широких 

народних мас і забезпеченні 

умов, за яких Ради були прями

ми й безпосередніми органами 
влади виключно самих трудящих. 

Сучасна оцінка радянської 
дійсності доводить, що перелічені 

механізми використовувалися не 
для встановлення влади проле

таріату, а з метою утвердження 

партійної диктатури , у тому числі 
й шляхом виборів до органів дер

жавної впади. Позбавпення вибор

чих прав певної частини населен

ня країни фактично означало роз

праву над опозицією й використо

вувалося задля утримання покори 

громадян. Командно-адміністра

тивна система, що поступово фор

мувалася на радянській території, 

спотворювала інститути виборчо

го права заради встановлення мо

нопольної впади в державі. 
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Национальная юридическая академия УкраиньІ 

имени Яроспава Мудрого, г. Харьков 

«СЕТЕВОЕ ГОСУДАРСТВО»: 

ОПЬІТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОСМЬІСЛЕНИЯ 

«Сетевое государство» явля

ется ключевой методологической 

проблемой современного евро

пейского права. От ее разреше

ния зависит не только судьба тех 

или инь1х политико-правовьІх ин

ституций ЕС , архитектура «обще

евроnейскоrо дома» в целом , но 

и будущее украинской государ
ственности , взявшей курс на ев

ропейскую интеграцию. «ЧтобьІ 

найти место и роль нашей стра

ньІ в международньІх делах, -
писал А.Е. Бовин , - нам нужно 

адаптироваться, приспособиться 

К НОВЬІМ УСЛОВИЯМ, НОВЬІМ тен-
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денциям мирового развития . А 

ДЛЯ ЗТОГО - ПОНЯТЬ ИХ СМЬІСЛ И 

значение» [2, с. 501]. В силу от
меченного обстоятельства воп

росьІ, касающиеся «сетевоrо го

сударства» , становятся актуаль

ньІми не только для зарубежно

го , но и для отечественного госу

дарствоведения. 

К сожалению, в отечествен

ной юридической литературе ис

следованию данной тематики 

nосвященьt лишь 2 специальньtе 
работьr - статья Л .С. Мамута [8] 
и монография Л.В. Голоскокова 

[3] . Интересньrй материал о 
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смежной проблеме «сетикета» 

( сетевоrо зтикета - прим. авто

ра - А.Е.) содержится в книге 

В .С . Зеленецкого и Л.Я. Филип

повей [13]. В публикациях инь1х 
украинских и российских учень1х 

(Ю.Н. Тодь1ки , О . Ю. Тодь1 ки , 

В.Д. Зорькина. В .С. Нерсесянца, 

З.М. Аметистова, И .И . Лукашука, 

В . Е. Чиркина, И.Ю. Богдановской, 

И . В. Яковьюка и др . ) проблема 

«сетевого государства» рассмат

ривается вскользь, мимоходом, 

лишь в связи с правовой интег

рацией или ме>ІЩународньІм со

трудничеством. В литературе по 

конституционному праву и по об

щей теории государства таюке 

нет специальнь1х исследований 

указаннь1х вопросов. 

Между тем появление кон

цепции «сетевого государства» 

отнюдь не случайно. Ее распро

странению в значительной мере 
способствовало то , что система 

межгосударственньІх отношений, 

сложившаяся в мире после зак

лючения Вестфальских догово

ров 1648 г., последние полтора 
десятилетия уже не могла обес

печить устойчивьІй мировой по

рядок. Особенно четко зто про

явилось после того , как в 1999 г. 
-без санкции Совета Безопасно

сти ООН - началась война в Ко
сово . Более того, жесткая вест

фальская интерпретация госу

дарственного суверенитета по

степенно утратила свою прогрес

сивность, войдя в противоречие 
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с правами человека, в первую 

очередь с правом нации на само

определение. Как известно , зти 

права ограничивают власть госу

дарственньІх лидеров над граж

данами их стран и носят надго

сударственньІй , наднациональ

ньІй характер . Концепция госу

дарственного суверенитета ис

пользовалась таюке для камуф

ляжа всевластия монополисти

ческих злит и тоталитарнь1х ре

жимов , поскольку обьективно 

склонна к косвенному оправда

нию status quo. Еще И. Бентам 

отмечал, что идея государствен

ного суверенитета с ее подразу

меваемьІм безусловньІм уваже

нием к действиям суверенной 

власти применяется для оправ

дания наиболее несправедливь1х 

режимов, существовавших лри 

неронах, калигулах и прочих ти

ранах, попиравших достаинство 

личности и деливших между со

бой народь1 , как стада, - по чис

пу душ [Цит. по: 4, с. 26]. Все зто 
потребавало от учень1х Запада 

адекватного понимания, реакции 

и приспособления традиционньІх 

политико-правовьІх доктрин к из

менившимся реалиям. В резуль

тате чего на рубеже ХХ-ХХІ вв . 

ряд западноевропейских и аме

риканских юристов отверг при

вьІчную Вестфальскую систему 

суверенньІх государств и вьІсту

пил с идеей создания сетевой 

системь1 управления. 

В «сетевом государстве» 



можно вьrделить 2 основнь1х ас
пекта : (а) осуществление госу

царственного управления по се

тевому принципу и построение в 

соответствии с ним властнь1х 

структур для разрешения гло

бальньІх проблем (компетенt'\11-

онньІй аспект) и (б) вь1сокую ин

формационную оснащенность 

граждан зтого государственного 

образования, наличие соответ

ствующей системь1 (сети) комму

никаций, позволяющей им мо

бильне в любой точке земного 
шара участвовать в управлении 

государственнь1ми делами (ком

муникативньІй аспект). При зтом 

следует учить1вать , что в реаль

ной жизни оба аспекта настоль

ко органически взаимосвязаньІ , 

взаимозависимьІ и взаимопрони

каемьІ, что провести между ними 

резкую разграничительную ли

нию едва ли возможно . «Когда 

инфраструктура, обслуживаю

щая функционирование некото

рей страньІ или группьІ стран , 

основь1вается на использовании 

передовь1х технологий , то при 

:пом нередко меняет свои свой

ства как политическая система в 

целом, так и ее отдельнь1е зле

ментьІ (возникают сетевь1е фор

мьІ организации и механизм ко

ординации, происходят измене

ния в соответствующих институ

тах и др.)» [3, с. 15]. Особеннос
тями инфраструктурьІ «сетевоrо 

государства» являются компью

теризация, миниатюризация, ис-
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пользование цифровьІх техноло

гий , связь через сnутники, Интер

нет. В результате всех зтих изоб

ретений и усовершенствований 
значительнь1е обьемьІ информа

ции, в том числе политически 

весомой, могут бь1ть перенесень1 

в любую точку земного шара, что 

революционньІм образом воздей

ствует на государственно-право

вую жизнь. 

Так, широкое использование 

Интернет-технологий в странах 

Евросоюза позволило суще

ственно расширить политические 

права граждан путем предостав

ления моментального доступа к 

разнообразной информации, уве

личения возможностей участво

вать в процессе принятия поли

тических решений и следить за 

действиями правительств в ре

жиме он-лайн, предоставления 

возможности активно произво

дить политически значимую ин

формацию, а не только ее nо

треблять. ПривьІчньІм делом ста

ло участие в вь1борах и референ

думах посредством голосования 

злектронной почтой . В свою оче

редь , зто позволило осуществить 

децентрализацию ЕС, удешевить 

и сократить государственньІй ап

парат, обеспечить непрерьІв

ность его действия [подробнее 

см.: 7]. Таким образом, в «сете

вом государстве» публичная 

власть преобразуется, реструкту

ризируется , приспосабливаясь к 

сущности возрастающих в сов ре-

?(17 



менном мире процессов управле

ния, пронизаннь1х более тесньІ

ми взаимосвязями . 

Однако следует помнить, что 

«сетевое государство» может 

возникнуть лишь там, где суще

ствует УСТОЙЧИВЬІЙ , ПОСТОЯННЬІЙ 

баланс интересов образующих 

его субьектов. Так, в ЕС подаб
ньІй баланс (при всех известнь1х 
издержках) позволил членам ев

ропейского сообщества делеги

ровать часть своих прав и своего 

суверенитета наднациональньІм 

(supraпatioпal) органам, считать 

их решения (в пределах, очер

ченньІх опять-таки балансом ин

тересов) обязательньІМИ для 

себя , подлежащими принуди
тельному исполнению. Как вид

но , происходящий процесс евро

пейской интеграции вносит в , ка

залось бь1 , незь1блемь1е пред
ставления о государственном су

веренитете новь1е злементь1 : на

рушение прав человека позволя

ет вмешиваться во внутренние 

дела государств , а интеграцион

ньІе процессь1 меняют значение 

государственнь1х границ (Шен

генские соглашения) . 

В силу отмеченнь1х обстоя

тельств «сетевое государство» 

характеризуется тем, что оно от

личается. во-первьІх, устойчивой 

связью, стабильной способнос

тью поддерживать свободную от 

помех коммуникацию между сво

ими структурами , а во-вторь1х, 

согласованностью, обусловлен-

ной общностью интересов меж

ду целями названного государ

ства и целями его компонентов 

[8, с. 5]. При зтом важнейшей осо
бенностью сетевого принципа 

построения государства являет

ся то, что значительнь1е обьемьІ 

государственного суверенитета 

здесь могут свободно делегиро

ваться либо наднациональньІм 

органам (так назь1ваемь1й прин

цип пропорциональности), либо 

тем или инь1м субьектам в рам

ках одного и того же националь

ного государства (принцип субси

диарности). Примером последне

го может служить nоложение Кон

ституции ЕС 2004 г., в соответ

ствии с которь1м проблемьІ дол
жньІ передаваться на тот наиниз

ший уровень, на котором имеют

ся ресурсь1 и возможности для их 

разрешения. В результате обра

зуется своеобразное государ

ство-сеть, система многомернь1х, 

коррелирующих друг другу пуб
пично-правовьІх связей, которую 

Ю.А. Тихомиров метко обозначил 

как «многоуровневьІй конститу

ционализм» [11 , с. 52]. 
Какие же социальнь1е про

цессьІ трансформируют совре

менньІе отношения власти , при

дают им принципиально новьІй

«сетевой» - облик? 

По данному вопросу имеют

ся две точки зрения: глобализа

ционная и технократическая , каж

дая из которь1х по-своему гипер

трофирует тот или иной аспект 



«Сетевого государства». Соглас

но первой версии , к представи

телям которой можно отнести 

М. Кастельса, «К концу ХХ в. , ког

да проблемьІ мира становятся 

обьективно глобальньІми, прави
тельства , частнь1е корпорации, 

организации, различньtе институ

тьІ начинают обьединяться для 

решения общих задач. Так воз

никает «сетевое» общество. 

СтраньІ согласуют друг с другом 

и международнь1ми организаци

ями денежную политику, вопро

сь! глобальной безопасности , 

терроризма. Так создается пер

вое «сетевое» государство - Ев

росоюз» [5]. Инь1ми словами , в 

век бь1строго технологического 

развития и изменений в услови

ях ведения бизнеса нацио

нальньІе правительства уже не 

способнь1 действовать автоном

но. Они вь1нуждень1 согласовьІ

вать свою политику в определен

ньІх областях, если зто отвечает 
их национальнь1м интересам. 

Другие исследователи, на

против , трактуют природу «сете

вого государства» сугубо технок

ратически. В частности , по мне

нию авторав «NЕТОКРАТИИ» , в 

настоящее время существенно 

усилилось влияние информации 

и различнь1х информационньІх, 

прежде всего компьютернь1х, си

стем на политическую жизнь, рез

ко возросло участие специалис

тов вуказанной сфере в государ

ственном управлении. В зтих ус-
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ловиях, утверждают А. Бард и 

Я. Зодерквист, власть переходит 

от политиков и бизнесменов к 

программистам , техническим ад

министраторам , инженерам и т. 

п. , которь1е образуют особьІй уп-

равленческий класс 
НЕТократию (от греч. netos -
сеть, kгatos- власть , господство, 

правление) . Оставшаяся часть 

социума являет собой своего 

рода «сетевой пролетариат» -
консьюмтариат (от англ. 

consumer- потребитель) . Таким 

образом, вследствие научно-тех

нического прогресса и компьюте

ризации общественной жизни 

происходит «изменение механиз

ме в распределения власти в об

ществе и переход её от одного 

правящего класса, буржуазии, к 

новому - нетократам» [1 , с . 9]. 
Возникает новая социально-по

литическая система - «сетевое 

государство», в котором «НИ дво

рянские титуль1 , ни богатство не 

имеют ценности. Решающим 

фактором , управляющим поло

жением индивидуума в зтой 

иерархии, служит его или её при

влекательность для сети, т.е . епо

сабность абсорбировать, сорти
ровать , сценивать и генериро

вать внимание к себе и к ценной 

информации» [1, с. 122]. 
Полагаем, что первая (глоба

лизационная) трактовка « сетева
го государства» не лишена зле

ментов реализма и отчасти уже 

получила свое закрепление на 
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конституционном уровне (в Кон

ституции Евросоюза). Она рас

сматривает «сетевое государ

ство» как результат на растающе

го взаимодействия участников 

международного общения, как 

следствие интернационализа

ции, nронизьtвающей политику, 

зкономику и культуру всех, и в 

первую очередь европейских на

родов и государств. «Развитие 

человеческой цивилизации от ее 

истоков до современности, -пи

сал в зтой связи В.С. Нерсесянц, 

- зто движение от различнь1х ло

кальньІХ историй ко все более 

всемирной всеобщей истории 
человечества>; [9 с. 40]. 

Ключевьtм здесь становится, 

безусловно, вопрос о разграниче

нии компетенции между «сете

ВЬІМ» и национальньtм уровнями 

политической власти . Конститу

ция ЕС 2004 г. делит компетен

цию Евросоюза на несколько 

уровней. а)исключительная;б) со

вместная ; и в) компетенция по 

осуществлению «поддерживаю

щей , координирующей или до

полняющей деятельности », т.е. , 

по сути , собственная компетен

ция государств- участников ЕС. 

При зтом на надгосударствен

ньtй , «сетевой» уровень переда

ются вопросьІ, связанньtе с: а) та

моженньtм союзом; Ь) установле

нием правил конкуренции, необ

ходимой для функционирования 

внутреннего рьrнка; с) денежной 

политикой в отношении госу-
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царств-участников «зоньt евро»; 

d) сохранением морских биоло
гических ресурсов в рамках об

щей nолитики в отношении рьtбо

ловства; е) общей торговой поли
тикой [6, с. 1 05]. Совместная ком
петенция ЕС и национальньtх го

сударств охвать1вает воnросьІ , 

связанньtе с: а) внутренним рьtн

ком; Ь) социальной политикой; 

с) зкономическим, социальнь1м и 

территориальньtм сплочением ; 

d) сельским хазяйством и рьtбо
ловством ; е) окружающей ере

дей; f) защитой потребителей; 
g) транспортом; h) транс-ьевро
пейскими сетями ; і) знергией; 

J) nространством свободьt , безо

пасности и правосудия; 

k) общими nроблемами безопас
ности в сфере здравоохранения 

[6, с. 1 06J. В остальньrх сферах 
государственной жизни страньІ

участники осуществляют свою 

компетенцию самостоятельно. 

Таковь1 нормативньtе параметрьІ 

первого в мире «сетевого госу

царства ». Пока что его природа 
несколько противоречива: оно 

сочетает в себе злементьt цент

рализации и децентрализации, 

усиления его наднационального 

характера и «размьtвания» влас

ти ме>ІЩу государствами-членами 

в зависимости от конкретньtх воп

росов и областей. 
Показательно, что сетевой 

принцип построения социальньtх 

связей и отношений возможен не 

только на уровне ЕС - страна-
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участница, но и на местном , ре

гиональном уровне. К примеру, в 

ФРГ чрезвьtчайно поnулярнь1 ин

теграционньtе обьединения зе

мель, городов и коммун , с чьей 

компетенцией , как указь1вает 

3 . Репер, государство в принци

пе не конкурирует и не пересека

ется [10, с. 166]. В рамках своей 
компетенции они даже могут зак

лючать международньІе догово

рьІ и учреждать правительства . 

После конституционной рефор

мьt 1993 г. в международной ев

ропейской кооперации ФРГ, ее 

обьединения и регионь1 участву

ют на равноправной основе. По

цобная децентрализация, безус

ловно, работает на идею «сете
вого государства>> , в котором со

ответствующие координацион

ньІе сети функционируют не толь

ко на межгосударственном, но и 

на региональном (между админи

стративно-территориальньІми 

единицами) и даже на nокальном 

уровнях (между научньtми учреж

дениями, ·образовательньtми за

ведениями, финансовь1ми корпо

рациями, общественньtми обье
динениями и т.д . ) . Так что иерар

хия далеко не всегда является 

«универсальньtм принципом по-

строения социальньtх организо

ванньІх систем» [12, с. 115]. Ев
ропейская политико-правовая 

практика зто убедительно дока

зьІвает. 

В заключение следует отме

тить, что сетевое умонастроение 

все более перерастает рамки 

специальной доктриньІ и получа

ет все большее распространение 

в различньtх странах, пронизьt

вая в значительной степени весь 

процесс европейской интегра

ции. Может ли сообщество спе
циалистов в сфере конституцион

ного права УкраиньІ игнорировать 

зти тенденции? Думается , что 

нет. Ведь для нас важно не толь

ко не вьtпасть из глобального 
пространства, в котором мьt пре

бьtваем , но и построить с ним 

взаимовьtгодньrе отношения от

крьtтости . А сделать зто можно 
лишь с помощью изучения и кри

тического осмьrсления новьtх по

литико-правовьrх явлений и про

цессов, происходящих в мире , 

активного участия в них. Важно 

только, чтобьt происходящие в 

мире переменьr не заслоняли 

самого главного , во имя чего они 

nроводятся , - человекасего пра

вами и свободами. 
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Национальная юридическая академия УкраиньІ 
имени Ярослава Мудрого, г. Харьков 

КАТЕГОРИЯ «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Идея справедливости каж· 

дь1м индивидом не столько тео

ретически осмь1сливается , сколь

ко интуитивно воспринимается. 

Следует согласиться с В .В. ЛадьІ

ченко, что при зтом человек за

частую не может сформулиро

вать свое понимание справедли

вости или несправедливости того 

или иного поступка , акта власти, 

зкономического решения, однако 

он ощущает и как бьІ взвешивает 

их правильность на своих, так 

сказать , внутренних весах. И с 
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:пим внутренним чувством 

нельзя не считаться [4, с.4} . 

Исследование категории 

«справедливость» предпринима

nось многими ученьІми, предста

вителями отечественной и зару

бежной правовой науки, в част

ности, С.С. Алексеевьrм, М.И. Ко

зюброй , В. В. Ладь1ченко, С.И. Мак
симовьrм, П.В . Рабиновичем , 
М . В. Цвиком, Ж.- Л . Бержелем, 

Ф. Гаеком, р ДворКИНЬІМ , r Кель
зеном, Д. Ллойдом, Г. Радбрухом, 

П. Рикєром. Однако работьІ на-
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званнь1х учень1х либо касаются 

nреимущественно ее фипософс

ких аспектов, либо вьІnолненьІ в 

разрезе «nраво - справедли

вость». Необходимость же изуче

ния ВОЗМОЖНЬІХ nроявлений фе

номена справедливости в праве 

(в частности в гражданском) 

обьясняется nоявлением в Граж

данеком кодексе УкраиньІ (далее 

- ГК) [2] одного из основоnолага
ющих начал - справедливости, 

цобросовестности и разумности. 

Стремлением раскрь1ть содержа
ние понятия «справедливость» и 

продиктовано написание данной 

статьи. 

Интерес к изучению указан

ной категории еще более усили

вается, если учесть, что ссь1лки 

на справедливость содержит ряд 

нормативнь1х актов, принятьІХ в 

Украине в последние годьІ. Так, 

в решении Конституционного 

Суда УкраиньІ от 2 ноября 
2004 г, NQ15-pn указь1вается, что 
ЗТО ОДИН ИЗ ОСНОВНЬІХ ПрИНЦИПОВ 

права, что справедливость явля

ется решающей в определении 

права как регулятора обществен

ньІх отношений, одним из обще

человеческих измерений права 

[6, ст. 2975]. Гражданский nроцес
суальньІй кодекс УкраиньІ [З] от

носит зту категорию к одному из 

принципов рассмотрения и раз

решения гражданеких дел. Не

сколько иначе формулируется 

данная категория в ГК, в п.б ч. 1 

ст. З которого она рассматривает-
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ся как одна из составляющих 

комnnексного nринциnа сnравед

ливости, добросовестности и ра

зумности. 

Цля характеристики термина 

«справедливость» существенное 

значение имеет то, что ему, вне 

всякого сомнения, свойственна 

моральная, зтическая природа. 

Так, с пазиций зтики зта право

вая категория вь1ражает идею 

правильного, должного порядка 

вещей в отношениях между 

людьми, соответствующего пред

ставлениям о назначении чело

века, его естественнь1х и 

неотьемлемь1х правах и обязан

ностях. В свое время Ф. Бекон 

рассматривал справедливость 

какчестность,правильность,ра

венстео, непредвзятость, закон

ность [1, с.377] 
В наибольшей степени нрав

ственньІй смь1сл исследуемого 

нами понятия вь1ражен в интер

претации его как nравдьІ, честно

сти, следования природе и испол

нению долга. Позтому правове
дьІ, в частности В В. ЛадьІченко, 

справедливость рассматривают 

прежде всего с точки зрения мо

ральньІх стандартов: как мораль

но обоснованнь1й, разумнь1й и 

правильньІй критерий сравнения 

действий людей [4, с.7); НИ. Тка
чев отождествляет ее с норма

тивньІМ воnлощением морали 

[1 О, с .17J; ЮЛ Пацуркивский 
считает ее идеалом, принципом 

общественньІх отношений, соци-
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альной ценностью, нормативнь1м 

понятием, которь1е вь1ражаются 

в соответствии между ценностью 

членов общества и их обще

ственньІм положением, трудом и 

вознаграждением, деянием и 

расплатой [7, с.261]. 
Как представляется, спра

ведливость, как своеобразньІй 

зтический коррелят позитивного 

права, можно рассматривать в 

качестве определенного сдержи

вающего фактора индивидуаль

ного згоизма в юридических от

ношениях, в частности граждан

ско-правовьІх. Будучи закреплен

ной в нормах права, морально

зтическая категория справедли

вости получила правовой отте

нок , став, таким образом, мо

рально-правовой категорией. 

Позтому ее можно рассматри

вать с точки зрения и морали -
как моральнь1й им перати в, и пра

ва - как один из его принципов . 

Идея справедливости прони

зьІвает все сферьІ жизни обще

ства , однако наиболее яркое свое 

внедрение она получает в праве, 

в частности гражданском , регла

ментирующем личнь1е неимуще

ственньІе и имущественнь1е отно

шения, основаннь1е на юридичес

ком равенстве, свободном воле

изьявлении и имущественной 

самостоятельности их участни

ков . По мнению А.И . Зкимова, 

будучи зафиксированной с помо

щью правовь1х норм, она вьІсту

пает в качестве определенного 
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мерила сравнения действий лю

дей, защищенного государством. 

Благодаря nраву то, что бьІло 
только моральнь1м, приобретает 

характер закона . Справедли

вость , воплощенная в nраве, от

ражает главнь1м образом специ

фическую правовую качествен

ную оnределенность соответ

ствующих процессов и явлений 

[1 З, с. 70]. Она воплощается в 
праве, а nоследнее существует 

только как справедливое, ибо 

еще со времен римского права 

известно вьІсказьІвание «Право 

раждено справедливостью, как 

матерью, поскольку справедли

вость предшествовала nраву». 

Связь права и справедливо

сти не вьІзьІвает сомнений у боль
шинства учень1х. Так, О.Г Даниль

ян полагает, что право есть нор

мативно закрепленная справед

ливость, на идее І<оторой оно по

коится. Справедливо то , что вьІ

ражает право, соответствует ему 

и следует его духу [ 11 , с. 2 56]. По 
мнению А Г. Спиркина , между 

:пими двумя категориями суще

ствует тесная взаимосвязь: если 

организация общественньІх отно

шений невозможна без правовь1х 

норм и законов, то она немьІсли

ма и без нравственной сферьІ [9, 
с.606]. 

СвоеобразньІм обобщением 

приведеннь1х взглядов является 

мнение М. В. Цвика, которь1й под

черкивает, что nраво следует рас

сматривать как меру свободь1 и 
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равенства , а она в своей основе 

складь1вается в процессе обще

ственньІх отношений, которь1е 

постоянно повторяются, соответ

ствуют потребностям обществен

ного развития и господствующим 

представлениям о справедливо

сти и определяются, принимают

ся и охраняются государством 

[12, c.90J. 
Таким образом , справедли

вость в пределах правовь1х пред

писаний- зто одна из морально

зтических категорий, без которь1х 

право может превратиться в со

вокупность «сухих» , механичес

кихіlравил поведения. По наше

му убеждению, вь1яснение точно

го юридического содержания ис

следуемого понятия может вьJз

вать в ряде случаев некоторь1е 

трудности, что связано с тем, что 

справедливость, каки любой дру

гой nравовой принцип, представ

пяет собой правило наиболее 

общего характера. Такие катего
рии в праве получили название 

«оценочньІе». А поскольку содер

жание справедливости не приво

дится ни в одном нормативно

правовом акте , ее тоже можно 

отнести к оценочнь1м категориям. 

Вот почему говорить о справед

ливости или несправедливости 

того либо иного явления- значит 
давать ему оценку. 

Следовательно, справедли
вость-зто открь1тая (неопреде

пенная) норма абстрактного ха

рактера, наполняемая содержа-
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нием применительно к каждому 

конкретному случаю. Позтому ее 

концепция должна формировать

ся путем деятельности судов, 

посредством системь1 судебнь1х 

решений. 

Необходимо, считаем, согла

ситься с тем, что понятие «Спра

ведливость» можно рассматри

вать в 2-х rносеологических ас

пектах - обьективном и субьек

тивном , поскопьку оценка явле

ния как справедливого или не

справедливого обладает обьек

тивно-субьективньІм свойством. 

Общепринятой в научной литера

туре является точка зрения, что 

в такой оценке отражаются как 

обьективньІе интересьІ людей, 
так и активная позиция самого 

оценивающего, которьrй делает 

ВЬІВОДЬІ ИСХОДЯ ИЗ СВОИХ Пред

СТаВЛеНИЙ И ЛИЧНОГО ОПЬІТа (4, 
с.4]. Призтом справедливость в 

обьективном смь1сле характери

зуется как необходимое условие 

существования обьективного яв

пения, как сторона, так сказать , 

срез общественньІх отношений. В 

субьективном же смь1сле она 

рассматривается как явление 

субьективное, морально-зтичес

кая категория, вь1раженная в 

форме чувств , идей , представле

ний, идеалов, понятий , а таюке 

как морально обоснованньІй кри

терий сравнения взаимнь1х тре

бований и поступков людей [14, 
с. 18] 

Рассматриваемая нами кате-
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гория имеет большое значение 

для правового регулирования 

общественньІх отношений. Зто 

проявляется в следующем. 

Во-первь1х, справедливость 

является принципом естествен

ного права, важнейшей общече

nовеческой ценностью, без кото

рой право не может зффективно 

функционировать. Вместе с тем 

понять ее можно лишь как зле

мент, сторону, грань всей суще

ствующей системь1 ценностей . 

Именно последняя, будучи отра

жением всех общественньІх отно
шений , результатом истории, как 

бьІ задает точку отсчета для вьІ

яснения реального содержания 

понятия «справедливость» . 

Во-вторьtх, как таксвой прин

цип , она вь1полняет в системе 

права традиционнь1е функции. В 

частности, непосредственно на 

справедливость может ссьІлать

ся суд nри аргументации своего 

решения, она вь1ступает также 

непосредственньІм регулятором 

прав и обязанностей субьектов . 

Зто происходит при наличии про

белов или коллизий в праве. 

В-третьих , справедливость 

вь1ступает в качестве определен

ного чувства, отражающего ре

альное положение личности в 

обществе. Как и всякое другое , 

чувство справедливости вьІраба

тьІвается под воздействием сово

купности общественньІх регуля

торов - воспитания, жизненньtх 

установок индивида, способнос-
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ти и желания всепринимать nра

вовьtе предписания и пр. 

В-четвертьІх , зто понятие 

можно характеризовать с 2-х по

зиций , реализующихся в праве, 

в том числе гражданском. С од
ной стороньІ , справедливость 

требует равного отношения к рав

ньІм по принципу «закон один для 

всех» . Применительно к граждан

скому обороту зто означает 

одинаковсе отношение ко всем 

его участникам. Например, со

гласно ч. 2 ст. 633 ГК условия пуб
личного договора устанавлива

ются единообразньtе для всех 

потребителей , кроме тех, для 

кого законом закрепленьІ соот

ветствующие льготь1. В граждан

еком судепроизводстве справед

nивость проявляется в отрицании 

произвола, разрешении дела по 

правилам, в равном отношении 

ко всем. В научньtх источниках 

зтот аспект справедливости на

зьІвают уравнивающим (фор

мальньІм) . По мненL1ю Д. Ллой

да , идея формальной справедли

вости имеет в виду З взаимосвя

занньtе концепции: а) должнь1 

существовать нормьr, указьrваю

щие , как следует вести себя с 

людьми в каждой конкретной си

туации ; б) зти нормь1 должнь1 

бьtть общими по своему характе

ру; в) они должнь1 применяться 

беспристрастно, т.е. без ущемле

ний, дискриминации и исключе

ний [5, с.1 38]. Таким образом, 
благодаря уравнивающему ас-
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пекту справедливости в обще

ственньІх отношениях устанавли

вается равенство- одна из rлав

ньІх правовь1х ценностей [8, с.46] . 

С другой стороньt , справед

ливость основана на принципе 

«каждому- свое», которь1й мож

но охарактеризовать как принцип 

nропорциональности(соразмер

ности) . Он требует, в частности , 

соответствия(пропорционально

сти) юридической ответственно

сти севершенному правонаруше

нию, позтому наказание должно 

находиться в справедливом со

отношении с тяжестью и обстоя

тельствами севершенного и лич

ностью ви новного [8, с.46] . В зтом 

состоит распределительньІй (ре

альньtй) аспект справедливости. 

Уравнивающий и распреде

лительньІй аспекть1 лежат в ос

нове представлений о справед

ливости в праве. Однако, как нам 

представляется , применительно 

к гражданекому nравузтим сnра

ведливость не исчерпь1вается . 

Кроме того , мь1 считаем спорной 

точку зрения исследавателей, 

относящих справедливость к од

ному из принципов гражданского 

nрава (С . Н. Бервено, Т.В. Боднар, 

Д. Г. Павленко, Ю.П . Пацуркивс
кий , Р.О . Стефанчук и др. ) . 

Нет сомнения в том, что сnра

ведливость предполагает соот

ветствие между деянием и его 

результатом, гражданеким nраво

нарушением и ответственностью 

за него. Однако даже такое пре-
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дельно ясное определение явля

ется неполньrм , так как не отра

жает всей специфики зтой право

вой категории применительно к 

гражданекому праву хотя бь1 по

тому, что сами по себе такие ус

тановления не исчерпь1вают всей 

сути рассматриваемого нами яв

ления. И вот nочему. 

Мь1 полагаем , что нельзя го

ворить о соответствии опреде

ленньІх явлений с точки зрения 

справедливости (к примеру, о со

ответствии севершенного граж

данского nравонарушения и сте

пени ответственности за него, 

причиненного участнику граждан

еких отношений ущерба и разме

ра компенсации), если не решен 

главньІй вопрос- о привпечении 

виноаного в правонарушении 

лица к ответственности. В зтом, 

как представляется , состоит сле

дующий, третий аспект справед

ливости в гражданеком праве. 

Его смь1сл передает nринцип 

неотвратимости ответственности 

за севершенное правонаруше

ние: «содеял- отвечай». 

Позтому справедливость в 

гражданеком праве должна рас

сматриваться в русле необходи

мости применения наказания за 

севершенное неправамерное 

деяние (гражданско-правовой 

целикт) . Если же виновное в при

чинении вреда лицо не понесло 

наказания за севершенное им 

гражданское правонарушение 

(деликт), нет оснований говорить 
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о справедливости, ибо в таком 

случае мь1 сталкиваемся с про

тивоположностью последней- с 

несправедливостью. Без привле

чения виноаного в неправамер

ном деянии лица к ответственно

сти о соблюдении принципа спра
ведливости не может бьпь и 

речи. Вот почему феномен спра

ведливости в гражданеком пра

ве можно рассматривать как вза

имодействие уравнивающего и 

расnределительного аспектов, а 

также необходимости привлече

ния виноаного в правонарушении 

лица к ответственности. 

Все З указаннь1е аспекта вза

имодействуют и составляют еди

ное понятие- «справедливость». 

Игнорирование какого-либо од

ного из них приводит к наруше

нию последней в целом. 

Применительно к гражданс

кому праву справедливость фи

rурирует здесь не самостоятель

но, а как часть закрепленного в 

п.6 ч.1 ст. З ГК начала справедли

вости , добросовестности и ра

зумности. Такой ВЬІВОД МОЖНО 

сделать исходя из буквального 
толкования указанной нормь1 ГК, 

сконструированной таким обра

зом что каждь1й ее пункт содер

жит отдельное, самостоятельное 

начало. Зто говорит о том, что 

справедливость (как и разум

ность, и добросовестность) явля

ется одной из граней поведения 

участника гражданеких отноше

ний, катарьІй должен его строить 
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на справедливом отношении к 

другим. Она, кроме того, являет

ся требованием, предьявляемьІм 

к решению суда (которое прежде 

всего должно бь1ть справедли

вьІм) , атакжек содержанию нор

мативно-правовьІх актов, направ

ленньІх на регулирование граж

цанских отношений. В последнем 
случае среди условий, обеспечи

вающих правовую природу нор

мативно-правового акта, веду

щее место, по словам СЛ. По

гребняка , занимает требование, 

согласно которому зтот акт дол

жен бь1ть основан на представ

пениях о справедливости [8, 
с.49] . 

В заключение можно сделать 

следующие ВЬІВОДЬІ . 

Сnраведливость представля
ет собой сложную, многогранную 

категорию, что обусловлена тем, 

что невозможно вь1вести единое 

определение справедливости ни 

в рамках права, ни в рамках зти

ки либо философии. Как раз зтим 

и обьясняется множество взгля

дов на изучение зтой категории. 

Многограннесть ее черт примени

тельно к праву состоит прежде 

всего в неоднозначнь1х подходах 

к зтому феномену с точки зрения 

зтой категории закрепления в 

нормативнь1х актах: если в одних 

справедливость формулируется 

как самостоятельнь1й принцип, то 

в других (например, в ГК) она ис

толковьІвается как часть принци

па, что говорит о ее роли как од-
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ной из граней поведения участ

ника гражданеких отношений. 

Сnраведливость в граждане

ком nраве необходимо рассматри

вать в ключе 3-х ее составляющих 

- уравнивающей («закон один для 

всех»), распределительной ( «каж
дому - свое»), а также необходи

мости nривлечения лица, виновна

го в правонарушении, к ответ

ственности . При нарушении какой

либо одной из зтих составляющих 

нет оснований вести речь о спра

ведливости, а позтому налицо ее 

противоположность - несnравед

ливость. 

Согласно n.6 ч.1 ст. З ГК спра
ведливость- составляющая нача

ла справедливости, добросовест

ности и разумности, а не самосто

ятельньІй nринцип, как полагает 

большинство современнь1х отече

ственньІх и зарубежнь1х исследо

вателей. 

Список литературЬІ: 1. Бекон Ф Сочинения: В 2-х т. - Т.2- М.: МЬІСJ!ь, 1977. -575 с. 
2. Гражданский кодекс УкраиньІ. - Х.: Одиссей, 2005. -408 с. З. Гражданский процессуальнЬІй 

.кодекс УкраиньІ. - Х.: Одиссей, 2007. -200 с. 4. Ладиченко В. Інституалізація сnраведливості 

в процесі державотворення 11 Юрид. Украrна. - 2006. - N26. - С. 4-9. 5. Ллойд д. Идея nрава: 
Пер. с англ. Ю.М. Юмашева. -М.: Югона, 2002. -416 с. 6. Офіційний ВІСНИК України. - 2004. 
N!145. - Ст. 2975. 7. Пацурківський Ю.П. Основні підходи до розумІння правово!" категорії «Сnра

ведливість» 11 Держава і право: Зб. наук. пр. - Виn. N2 33. - К .. ІДП НАН України, 2006. - С. 255-
262 8. Погребняк С.П. Сnрааедливість змісту нормативно-nравових актів як умова їх nраво
мірності 11 Вісн. Акад. nрав. наук України. - 2005. - N2 2 (41) - С. 41-50. 9. Спиркин А.Г. Фило
софия: Учебник. - М.: Гардарики, 2005. -736 с. 10. Ткачев Н.И. Законность и обоснованность 
судебньІХ постановле-ний по гражданеким делам. - Саратов: Саратов. roc. ук-т, 1967. -110 с. 
11. Философия nрава . Учебник І Под ред . О. Г. Данuльяна . - Х.: Прапор , 2005. - 384 с. 

12. Цвік М.В. Сучасне nраворозуміння-методологічна основа nравовоі науки 1/ Методологічні 
nроблеми nравової науки: Матер. наук. конф. (Харків , 13-14 груд. 2002 р.} І Упоряд.: М. І . Па

нов, Ю.М. Грошевой. - Х.: Право, 2003. - С. 88-93. 13. Зкимов А.И. Справедливость и социа
листическое nраво. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. -120 с. 14. Baтett R. The structure of liЬerty: Justice 
and the rule of taw. - Oxford University Press, 2000. - 368 р . 

Надійшла до редакцІЇ 16.04.2008 р. 

2008197 219 



УДК 349.415 (477) Л.В. Ришкова, аспіранткс 

Національна юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого, м. Харкіs 

СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕЖИМУ 
МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ 

Землі сільськогосподарсько

го призначення складають майже 

70% земельного фонду країни (за 
станом на 1 січня 2001 р) [12; 
2001 . - N2 22. - Ст. 986]. При цьо
му питома вага орних сільськогос

подарських угідь досягає близь

ко 80 %, що є найбільш високою 
в Європі. За такої надмірної ро
зораності виникає загроза роз

витку їх деградаційних процесів. 

Як відмічають учені-~рунтознавці , 

останні охоплюють майже всі 
землі, що знаходяться в обробіт

ку, призводячи до катастрофічних 

наслідків . Серед науковців Украї

ни вже сформувалася прогресив

на думка про неприпустимість 

збереження площі ріллі в подібних 

масштабах [1 О; с. 78-80]. При об
'єктивній необхідності скорочен

ня площ орних земель може ви

никнути загроза недостатнього 

забезпечення населення 

сільськогосподарською продук

цією. що прямо впливає на про

цовольчу безnеку держави. За 

таких умов актуальності набуває 

питання формування правового 

режиму меліорованих земель , 

урожайність на яких в декілька 
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раз вища ніж на ріллі . 

Ученими-юристами завжди 

приділялась значна увага про

блемам меліорованих земель, 
окремо питання яких порушува

лися в роботах Ю.Г. Жарикова, 
П . Ф. Кулинича , В . Л . Мунтяна, 

В . В . Янчука [Див.: 3-8; 16J та ін. 

Метою статті є визначення 
місця меліорованих земель у су

часному земельному законо

давстві Укра"іни. 

Згідно зі ст. З Закону України 
«Про меліорацію земель» від 14 
січня 2000 р. [1 ; 2000. - N211 . -
Ст. 90] (дал і - Закон) залежно від 

спрямованості заходів вирізня

ють такі види меліорації: гідротех

нічна , культуртехнічна, хім ічна, 

агротехнічна й агролісотехнічна. 

Не применшуючи важливості 

інших видів меліорації, розгляне

мо становлення й розвиток пра

вового режиму земель, на яких 

проведено гідротехнічну меліора

цію. До того ж сучасний стан зе

мельного законодавства вимагає 

детальнішого вивчення їх право

вого статусу. 

Зазначеним питанням завж

ци приділялася певна увага. За 
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радянських часів ці землі вважа
лися золотим фондом землероб

ства. Тому цілком логічно , що 

правовому регулюванню суспіль

них відносин щодо 'іх виникнен

ня, використання й охорони було 

присвячено значний масив нор

мативно-правових актів. Почат

ком активного розвитку радянсь

кого законодавства про меліоро

вані землі стало прийняття таких 

правових документів: у 1966 р. ЦК 
КПУ й Радою Міністрів УРСР -
постанови «Про широке застосу

вання меліорації земель для от

римання високих і сталих врожа'ів 

• зернових та інших сільськогоспо
дарських культур» [14; 1968. - Т. 

6.- С. 113-117], у 1968 р. Радою 
Міністрів СРСР - Порядку 

прийомки в експлуатацію зрошу

вальних та осушувальних земель 

[15; 1968. - N2 22. -Ст. 164]; у 
1970 р. ЦК КПУ й Радою Міністрів 
УРСР-постанови «Про поліпшен

ня експлуатації меліоративних 

систем і використання зрошу

вальних та осушених земель». 

[9]. 
Основи земельного законо

цаества Союзу РСР і союзних 

республік (1968 р.) [11] (далі -
Основи) та Земельний кодекс 

УРСР (1970 р.) [2; 1970.- N229. 
Ст. 205] закріпили принцип підви
щеної nравової охорони зрошу

вальних та осушених земель. Так, 

ч.З ст.21 Основ установлювала, 

що зменшення площі цих земель, 

у тому числі їх переведення в 
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менш nродуктивні угіддя , не доз

воляється, за винятком випадків 

особливо'і необхідності, передба

чених законодавством. Реалізую

чи цей принцип, Земельний ко

цекс (1971 р.) передбачав обов'я
зок вживати заходів для введен

ня в сільськогосподарський обо

рот невикористовуваних заболо

чених земель, а також поліпшен

ня земель шляхом осушення, 

зрошування . гіпсування. Крім 

того , було передбачено й додат

кові обов'язки землекористувачів 

щодо меліорованих земель. 

У Водному кодексі УРСР 

(1972 р.) [2; 1972. - N2 24. -
Ст. 200] окрему главу було при
свячено користуванню водними 

об'єктами для потреб сільського 

господарства (гл. 14}, у тому числі 
для зрошування, обводнювання, 

осушування, що повинно було 

здійснюватися на підставі внутрі

шньогосподарських і загальноси

стемних планів водокористуван

ня , яке. визначалося як спеціаль

не. 

У постановах ЦК КПРС і Ради 

Міністрів СРСР відмічалися недо

ліки , що склалися в управлінні 

цими землями, й визначалися 

напрямки подальшої роботи , для 

чого приймалися п'ятирічні пла

ни щодо розвитку зазначених зе

мель [14; 1977.- Т. 11. - Ст. 379-
389; 1983.- Т. 14. -Ст. 29-31 і 15; 
1984. - NQ 32. - Ст. 184]. Наве
дені нормативно-правові акти 
вказують , що меліорованим зем-
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лям завжди приділялася значна 

увага. 

Звернімося до сучасного ста

ну земельного законодавства, 

зокрема, до правового стану ме

ліорованих земель. На жаль, у 

чинному Земельному кодексі Ук

раїни 2001 р. (далі- ЗК) [1; 2002. 
- N2 3-4. -Ст. 27] спеціальні нор
ми щодо досліджуваних земель 

не знайшли свого закріплення. 

Так , ст. 22 ЗК визначає лише 
склад земель сільськогоспо

дарського призначення . Але 

аналіз цієї норми дозволяє зро

бити висновок, що меліоровані 

землі не входять до складу 

сільськогосподарських угідь. Зок

рема, п. а) ч .2 цієІ статті вказує, 

що до останніх входять: рілля, 

багаторічні насадження, сіножаті, 

пасовища й перелоги. Закон виз

начає меліоровані землі як угід

ця , на яких здійснено комплекс 

меліоративних заходів відповідно 

до затвердженої в установлено

му порядку проектної докумен

тації. З урахуванням того , що 

саме ці роботидокорінно поліпшу

ють землі й роблять можливим їх 

використання в сільському госпо

царстві , вважаємо, що точнішим 

було б їх вискремлення із цієї 

досить загальної категорії земель 

і віднесення до окремого різнови

ду сільськогосподарських угідь . 

Правда , в ЗК існує окрема 

норма, присвячена порядку вико

ристання меліоративних систем 

як спільного майна (меліоратив-
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ної системи), яка визначає, що 

використання останньої 

здійснюється власниками зе

мельних ділянок на підставі уго

ди (ст. 26). 
Правовий статус меліорова

них земель нині визначається 

Законом, який є основним спеціа

лізованим нормативно-правовим 

актом, що регламентує суспільні 

відносини щодо них . І хоча в ньо

му й висвітлені основні питання, 

що стосуються цих земель, але 

він не окреслює їх правового ре

жиму. 

Постановою Кабміну України 

від 16 листопада 2000 р. затвер
джено «Комплексну програму 

розвитку меліорації земель і 

поліпшення екологічного стану 

зрошуваних та осушених угідь у 
2001-2005 роках та прогноз до 
2010 року» [12; 2000.- NQ 46. -
Ст. 203]. У ній проаналізовано 
сучасний стан меліоративних зе

мель та їх технічного забезпечен

ня, визначено види й обсяги не

обхідних робіт. Виконання зав

дань ціє·; програми подовжено на 

2006-2010 роки постановою 
Кабміну України від 24 червня 
2006 р. , а назву викладено в 

новій редакції- Комnлексна про

грама розвитку меліорації земель 

і поліпшення екологічного стану 

зрошуваних та осушених угідь на 
період до 201 О року [12; 2006 -
NQ.26 - Ст.1884J (далі - Програ

ма). Але станом на 2006 р. вона 
була профінансована лише на 
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1% [1 ; 2006. - NQ 29. -Ст. 248]. 
Меліоративні землі , як різно

вид сільськогосподарських угідь, 

мають усі ознаки особливо цінних 

земель . Згідно з чинним законо

давством до таких на даний час 

віднесені перш за все Грунти , які 
є найбільш цінними для викорис

тання в сільському господарстві . 

Як зазначено в Програмі , дві тре

тини територїі Укра·іни за природ

ною зволоженістю перебувають у 

несприятливих для сільськогос

подарського виробництва кліма

тичних умовах, що значною мірою 

впливає на продуктивність 

сі.Rьського господарства . Ще 

більше залежним від кліматичних 

умов сільське господарство стає 

в умовах значних кліматичних 

змін , викликаних глобальним по

теплінням. Саме меліоровані 

землі дають змогу зменшити 

вплив природно-кліматичних 

умов на його продуктивність , а 

значить і на забезпечення продо

вольчої безпеки держави. Саме 

ця обставина ставить меліоро

вані землі в один ряд з r'рунтами , 

зазначеними в ч.1 ст. 150 ЗК. 

Ще одним аргументом на 

підтвердження вищевикладеного 

є необхідність суворого дотри

мання режиму експлуатації цих 

земель, порушення якого може 

викликати небезпечні наслідки . 

Так, у Постанові Верховної Ради 

України «Про Рекомендації пар

nаментських слухань «Підтоп

лення земель в Україні: пробле-
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ма та шляхи подолання» від 6 
березня 2003 р. [1 З] однією з го
ловних причин підтоплення на

звано надмірне зрошення орних 

земель без відповідного дренажу. 

За умов розвІІІтку приватної влас

ності на землі сільськогоспо

дарського призначення та 

збільшення чисельності користу

вачів це питання є досить акту

альним. Адже використання ме

ліорованих земель потребує 

спеціальних знань , якими приват

ний власник може не володіти. У 

такому разі під загрозою опиня

ються й меліоровані землі , і при

леглі до них території. Віднесен

ня цього різновиду сільськогоспо

дарських угідь до особливо 

цінних земель посилить контроль 

з боку держави за їх експлуата

цією . 

Наступним аргументом є виз

нання самою державою особли

вої ролі розглядуваних земель . У 

Програмі вказується, що вони 

фактично є страховим фондом 

держави. Від ефективності їх ви

користання і збереження зале

жить економічна , екологічна й 

соціальна ситуація в країні. Стан 

меліорованих земель і шляхи ви

рішення існуючих проблем були 

об'єктом уваги парламентських 

слухань Верховної Ради України 

[1 ; 2006. - NQ 29. - Ст. 248]. До 
того ж, здійснення комплексного 
аналізу агроекологічної ситуації в 

сільському господарстві; оцінки й 
прогнозу можливих змін стану 
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родючості Грунтів з урахуванням 

природних та антропогенних чин

ників , еколого-меліоративного 

станузрошувальних і осушуваних 

земель виступає одним із зав

дань моніторингу на землях 

сільськогосподарського призна

чення. 

За Положенням про моніто

ринг Грунтів на землях сільсько

господарського призначення від 

26 лютого 2004 р . [12; 2004. -
NQ 1 З . - Ст. 922]. Ще одним 
підтвердженням особливого 

ставлення держави до меліоро

ваних земель є обов'язок Дер

жавного агентства поземельних 

ресурсів України щорічно звітува
ти про площу земель (зокрема 

зрошених і осушених), що знахо

дяться у власників , землекорис

тувачів, площу угідь, а також про 

види економічної діяльності 

відповідно до Порядку збирання, 

використання, поширення інфор

мації про опустелювання та дег

радацію земель від 19 липня 
2006 р. [12; 2006. -NQ29.- Cт. 2096]. 
Державною цільовою програ

мою розвитку українського села 

на період до 2015 року (від 19 
вересня 2007 р.) [12 ; 2007. -
NQ 73.- Ст. 2715] окремо перед
бачаються заходи по підвищен

ню рівня використання потенцій

них можливостей меліорованих 

земель. 

Спираючись на викладене, 

можемо зробити деякі висновки: 

1) меліоровані землі завжди 
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були важливим складником зе

мель сільськогосподарського 

призначення, яким приділялося 

багато уваги з точки зору форму

вання й удосконалення норма

тивно-правової бази щодо їх ство

рення й експлуатації; 

2) їх роль значно зростає за 

сучасних умов значного скоро

чення площ орних земель за ра

хунок вибуття деградованих і 

малопродуктивних земель, а 

також за умов глобальних змін 

клімату; 

З) безперечне визнання дер

жавою особливого значення ме

ліорованих земель. 

Отже, необхідність подаль

шого вдосконалення контролю в 

процесі відтворення меліоратив

них систем та їх використання, а 

головне - визнання державою їх 

провідної ролі в забезпеченні на

ціональних інтересів є тими пе

редумовами, які дозволяють 

стверджувати , що меліоровані 

землі є особливо цінними. Ось 

чому законодавчо необхідно зак

ріпити їх вискремлення як окре

мого виду угідь у ст. 22 ЗК і вне

сти зміни до ст. 150 ЗК, тобто 

включити до переліку земель у 

ч.1 статті також меліоровані 

землі. У подальшому формуван

ня правового режиму цих земель 

має відбуватися з точки зору 

підходу до них як до особливо 
цінних з огляду на всі особли

вості, притаманні саме таким зем

лям. 
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УДК 349.6 (477) О.М. Лебідь, здобувачка 

при кафедрі екологічного права 

Національна юридична академія УкраІни 
імені Яроспава Мудрого, м. Харків 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ 
ПРИБЕРЕЖНИХ ЗАХИСНИХ СМУГ 

Закріплення в законодавстві 
земель водного фонду як само

стійної категорії земель пов'яза

но з їх цільовим використанням, 

у зв'язку з чим проблема визна

чення їх меж є досить актуаль

ною. Вивченням цього питання 

займалися Г.М . Полянська , 

0 .0 . Рускол , О . С. Колбасов та 

інші [5; 8). 
Формулювання поняття 

«землі водного фонду» містить

ся в Земельному [4; с. 211] й Вод
ному [1; 1995. - N2 24. - Ст. 27] 
кодексах. Складовою частиною 

земель водного фонду є прибе

режні захисні смуги . Проблема 
встановлення й використання 

земель, віднесених до прибереж

них захисних смуг, на даний час 

у чинному законодавстві остаточ

но не вирішена. 

Науковими дослідженнями із 

зазначеного питання займалися 

8 .1. Гордєєв, 8 .8 . Носік [Див.: 2; 
6] та ін . 

Законом України від 8 люто
го 2006 р. «Про внесення змін до 
Лісового кодексу України» [7; 
2006. - NQ 11 .- Ст. 691) внесено 
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зміни до кодексу Земельного, яки

ми виключено зі складу прибе

режних захисних смуг землі, зай

няті лісами . 
Станом на сьогоднішній день 

аналогічних змін до Водного ко

дексу не внесено, що призводить 

до виникнення спорів щодо виз

начення меж прибережної захис

но·; смуги і правого режиму їі ви

користання. 

Відповідно до ст. 60 Земель
ного кодексу України вздовж 

річок, морів, навколо озер, водо

сховищ та інших водойм з метою 
охорони nоверхневих водних 

об'єктів від забруднення й засмі
чення та збереження їх водності 

в межах водоохоронних зон виді

ляються земельн і ділянки під 
прибережні захисні смуги. їх ус
тановлення віднесено до числа 

основних водоохоронних заходів 

[З, с . 259]. 
При цьому розмір прибереж

них захисних смуг залежить від 

видів водних об'єктів. Ширина 
прибережнихзахиснихсмуг зале

жить від крутизни схилів поверх

невих водних об'єктів. При "іх кру-
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тизні схилів понад 3-х градусів 

мініма.пьна ширина такої захисної 

смуги подвоюється. Внутрішньою 

межею прибережної захисної 

смуги є рубіж від меженного рівня 

води в річці , зовнішньою- рубіж 

найбі.пьш інтенсивного розвитку 

несприятливих процесів взає

мовпливу річки й берега . 

За ст. 88 Водного кодексу Ук
раїни в межах існуючих населе

них nунктів nрибережна захисна 

смуга встановлюється з ураху

ванням конкретних умов , що 

склалися. 

На відміну від nрибережних 

. захисних смуг по берегах річок і 

навколо водойм , розмір і межі 

прибережної захисної смуги уз

довж морів і навколо морських 

заток і лиманів Земельним кодек

сом України не визначено . Вони 

встановлюються за проектами 

землеустрою, а в межах населе

них пунктів- з урахуванням місто

будівної документації. Уздовж 

морів і навколо морських заток і 

nиманів виділяється прибережна 

захисна смуга шириною не мен

ше 2-х кілометрів від урізу води . 

Постановою Кабінету 

Міністрів України від 08 травня 
1996 р. , N2 486 затверджено По
рядок визначення розмірів і меж 

водоохоронних зон та режим ве

дення господарської діяльності в 

них, згідно з яким водоохоронна 

зона морів, морських заток і ли

манів, як nравило, збігається з 
прибережною захисною смугою і 
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становить шириною не менше 2-
х кі.пометрів від урізу води. 

На підставі затвердженої у 

встановленому порядку проект

но-технічної документації межі 
прибережних захисних смуг nо

винні бути закріnлені на місце

вості знаками відповідного зраз

ка , але станом на сьогоднішній 
день ця вимога законодавства не 

виконана. Відсутність винесення 

межі nрибережних захисних смуг 

на місцевість в населених пунк

тах часто призводить до судових 

спорів між суб'єктами владних 

nовноважень і суб'єктами госnо

дарювання. Ось подібний при· 

кл ад. 

Юридичною особою у вста

новленому законом порядку по

будовано і введено в експлуата

цію будівлю на березі річки, на 

відстані менш ніж 25 метрів до 
урізу води. Суб'єктом владних 

повноважень подано позов до 

цієї юридичної особи про 

зві.пьнення земельної ділянки у 

зв'язку з порушенням вимог Зе
мельного й Водного кодексів Ук
раїни щодо заборони будівницт

ва будь-яких об'єктів на ділянках 

прибережних захисних смуг. Але 

твердження щодо такої заборони 
є суперечливим, оскільки законо

давчого закріплення на місце

вості меж прибережних захисних 

смуг немає. А згідно зі ст. 88 Вод
ного кодексу України в населених 

nунктах прибережна захисна сму
га встановлюється з урахуванням 
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конкретних умов, що склалися, 

тобто може бути менше 25 
метрів. 

За ст. 61 Земельного кодексу 
України, ст. 89 Водного кодексу 
України прибережні захисні сму

ги є природоохоронною зоною з 

режимом обмеженої господарсь

кої діяльності . Відповідно до 

ст. 59 Земельного кодексу Украї
ни за рішеннями органів виконав

чої влади або органів місцевого 

самоврядування земельні ділян

ки цих захисних смуг можуть на

даватися в оренду громадянам 

чи юридичним особам для сіно

косіння, рибогосnодарських nо

треб, культурно-оздоровчих, рек

реаційних, сnортивних чи турис
тичних цілей , проведення науко

во-дослідних робіт тощо. 

Обмеження господарської 

діяльності у прибережних захис

них смугах уздовж річок , навколо 

водойм, на островах здійснюєть

ся шляхом заборони певних видів 

діяльності або ж їх дозволу, але 

зі спеціальним режимом. Поря
док використання земельних 

ділянок прибережних захисних 

смугах уздовж річок, навколо во

дойм, на островах визначається 

відnовідними органами виконав

чої влади або органами місцево

го самоврядування при вирішенні 

nитання щодо надання земель

них ділянок за рахунок земель 

водного фонду в nостійне корис

тування або в оренду. Обмежен

ня щодо останніх спрямовані на 
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охорону й раціональне викорис

тання водних об'єктів , поперед

ження їх забруднення й засмічен
ня . 

Об'єкти, що знаходяться у 

nрибережній захисній смузі, мо

жуть експлуатуватися , якщо nри 

цьому не порушується їІ режим. 

Здійснення відnовідної діяльності 
в межах прибережних захисних 

смуг у багатьох випадках nов'я
зано з водокористуванням і необ

хідністю будівництва на зазначе

них земельних ділянках водоза

бірних та очисних споруд, об'єктів 
санітарної охорони тощо. 

Об'єкти , що містяться у при

бережній захисній смузі і призна

чені для водоrосnодарсько·r 

діяльності, можуть ексnлуатува

тися з додержанням земельного 

й водного законодавства. Неnри

датні для експлуатації споруди , а 

також ті, що не відповідають ус

тановленим режимам господарю

вання, підлягають винесенню за 

межі прибережних захисних смуг. 

Водним кодексом України ок

реслено види діяльності , які мо

жуть здійснюватися в межах при

бережних захисних смуг уздовж 

морів , морських заток і лиманів. 
Це зони санітарної охорони моря, 

які можуть використовуватися 

лише для будівництва санаторіїв 

та інших лікувально-оздоровчих 

закладів з обов'язковим підклю

ченням до мереж централізова

ного водоnостачання й каналі
зації. 
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Порядок видачі дозволів на 

проведення робіт на землях вод

ного фонду, затверджений поста

новою Кабінету Міністрів України 

від 12 липня 2005 р., N2557 [7; 
2005, -N2 28, -Ст. 45] закріплює , 

що при проведенні робіт на зем

лях прибережних захисних смуг 
морів дозволи на будівництво 

видаються територіальними 

органами Міністерства охорони 

навколишнього природного сере

довища України . 

Цеякі особливості госпо

дарської діяльності на землях, що 

належать до морських прибереж

них смуг, передбачені Кодексом 

торговельного мореплавства Ук

ра·Іни [1 ; 1995. - NQ47-52. -Ст. 349], 
Законом України «Про виключну 

(морську) економічну зону Украї
ни» [1 ; 1995. - NQ 21 . - Ст. 152]. 

Інші держави, здійснюючи 
свої права у виключній (морській) 

зоні , можуть використовувати зе

мельні ділянки прибережних за
хисних смуг з додержанням зе

мельного законодавства України , 

зокрема , на підставі укладених 

договорів. 

На даний час досить часто 

трапляються випадки порушення 

суб'єктами господарювання пра

вового режиму використання зе

мельних ділянок прибережних 

захисних смуг. Найбільш пошире

ним серед них є зведення на та

ких ділянках капітальних будівель 

і споруд, автозаправок, автомийок, 
стоянок транспортних засобів , 
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приватних домоволодінь , ведіння 

садівництва, забруднення їх буді

вельними матеріалами й nобуто

вими відходами. 

Для поліпшення стану прибе

режних захисних смуг і приведен

ня землекористування в назва

них зонах до вимог чинного зако

нодавства необхідно: 

- створити перелік існуючих 
об'єктів господарювання в межах 

прибережних захисних зон для 

подальшого винесення об'єктів, 

господарська діяльність яких не 
відповідає ст. 89 Водного кодек
су України та ст. 61 Земельного 
кодексу України, 

- при наданні права користу

вання земельними ділянками в 

межах прибережних захисних 

смуг суворо дотримуватися вимог 

Земельного й Водного кодексів 

України та інших нормативно-пра

вових актів у галузі охорони на
вколишнього природного середо

вища; 

- ввести постійний контроль 

за будівництвом у прибережних 

захисних смугах; 

- запропонувати міським ра

дам скасувати рішення, винесені 

з порушенням законодавства 

щодо прибережних захисних смуг 

і розірвати у встановленому по

рядку договори оренди землі , 

орендарями яких використову

ються земельні ділянки з пору

шенням правового режиму при

бережних захисних смуг; 
- прискорити оформлення 
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проектно-технічної документації й 

винесення на місцевість меж при

бережних захисних смуг, 

-прийняти закон, яким було 
б визначено режим господарсь

кої діяльності на земельних 

ділянках прибережних захисних 

смуг уздовж річок, навколо во

дойм, на островах, уздовж морів, 

морських заток і лиманів та на 

островах у внутрішніх морських 

водах. 
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Надійшла до редакЦІї 07. 03.2008 р. 

УДК 349.41 М.М. Скляр, здобувач при кафедрі 

аграрного, земельного та екологічного прав 

Національний аграрний університет, м. Киfв 

ПРО РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАВОВИЙ 
РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Серед різних видів земель 

України окреме місце займають 
землі рекреаційного призначен
ня, які мають власний правовий 

режим. Однак слід відмітити , що 
як особпива категорія вони були 

закріnnені nише nриnисами Зе

мельного кодексу України від 25 
жовтня 2001 р . (далі - ЗК) . Існу
ючі до прийняття вказаного нор-
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мативного акта земельно-правові 
норми не визначали особливос

тей земель рекреаційного призна

чення, зважаючи на що вивчен

ня історико-правового аспекту 

розвитку їх правового режиму має 

важливе значення . Таке дослід

ження його основних етапів роз

витку дозволить доповнити тео

рію земельного права новими 
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положеннями, а в практичній пло

щині вкаже на існуючі недоліки й 

перспективні напрямки вдоскона

лення сучасного земельного за

конодавства України . 
Незважаючи на те , що про 

nравовий режим земель рекреа

ційного nризначення і йдеться в 

підручниках і навчальних посібни

ках із земельного права , науково

практичних коментарях до ЗК 

[Див.: 5; 6; 8, 12], жодне із цих 
джерел не містить історико-пра

вового аналізу розвитку земель

ного законодавства стосовно 

цього питання, що додатково вка

зує на актуальність і своєчасність 

даної статті . 

·її мета - здійснити історико
правовий аналіз земельного за

конодавства щодо правового ре

жиму земель рекреаційного при

значення й виокремити відповідні 

етапи його розвитку. 

Переходячи до основного 

викладу, передусім зауважимо , 

що Земельний кодекс УРСР 

1922 р. [1 О] і раніше діюче зако

нодавство не вирізняли категорії 

земель рекреаційного призначен

ня . Останні , хоча й без означен

ня їх як землі рекреаційного при

значення , включалися до кате

горії земель спеціального призна

чення. Як зазначається в юри

дичній літературі , вперше термін 

«землі спеціального nризначен

НЯ» з 'явився в Положенні про 
соціалістичний землеустрій і за

ходи переходу до соціалістичне-
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го землеробства , виданому 

14лютого 1919 р. [11 , с. 39]. До 
них належали землі, відведені під 

заповідники , курорти , будинки 

відпочинку, парки, ботанічні сади, 
цослідні поля та для інших цілей 

спеціального використання [1 , 
с . 117]. Земельний кодекс УРСР 
від 8 липня 1970 р . також не 

містив конкретних приписів щодо 

правового режиму земель рекре

аційного призначення . У ньому 

серед інших категорій земель 

єдиного державного земельного 

фонду вирізнялися землі промис

ловості , транспорту, курортів, за

повідників та іншого несільсько

господарського призначення 

(ст. 4). Головна особливість та
ких земель полягала в тому, що 

вони використовувалися не для 

цілей сільськогосподарського ви

робництва. До них належать й 

землі , надані курортам [4, с. 236-
238]. Відзначимо, що в земельно

правовій літературі доволі де

тально було досліджено особли

вості правового режиму таких зе

мель [4, с. 236-239]. 
Відповідно до Положення про 

курорти , затвердженого постано

вою Ради Міністрів СРСР від 5 
вересня 1973 р. [15], курортами 
могли бути визнані місцевості, що 

мають природні лікувальні влас

тивості, мінеральні джерела, по

клади лікувальних грязей, кліма

тичні й інші умови , благодійні для 
лікування і профілактики захво

рювань [3, с. 85]. До таких земель 
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відносили території з джерелами 

цілющих (мінеральних) вод або з 

лікувальними грязями , солоно

озерними, лиманними й морськи
ми купальнями , кліматичні й 

гірські станції, місця для користу
вання кумисолікуванням тощо. До 

складу їх територій включалися 

також землі , зайняті лікувальни

ми та іншими установами для 

обслуговування курортних хво

рих, підсобними підприємствами 

й господарствами , лісовими й 

парковими угіддями (4, с. 262]. 
Землями курортів вважалися те

риторії, надані лікувально-курор

тним установам для організації 

відпочинку й підтримання здоро

в 'я з використанням лікувальних 

особливостей самої курортної 

місцевості (9, с. 286]. Саме це й 
дозволяє констатувати , що ці 

землі поряд з лікувально-оздо

ровчим призначенням можуть 

використовуватися й у рекреацій

них цілях. 

З метою санітарної охорони 

курортів землі , що прилягають до 

них, були оголошені округами са

нітарної охорони . Хоча вони й не 

закріплювалися за курортами, 

порядок їх використання перед

бачав певні обмеження в інтере

сах охорони здоров'я [4, с. 262]. 
Округ санітарної охорони курортів 

поділявся на З зони , в кожній з 

яких було встановлено особли
вий правовий режим [Детальніше 

див.: 4, с. 262, 263; 14, с. 340]. 
Існування таких приписів якраз і 
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було однією з рис, властивих та

ким землям, коли залежно від їх 

характеру й призначення закріп

лювався поблизу своєрідний пра

вовий режим і сусідніх з ними зе

мельних ділянок, що перебува

ють у користуванні відповідних 

землекористувачів [1 , с. 14З] . 

Окрім земель курортів рекре

аційні функцїІ згідно з раніше дію

чим земельним законодавством 

виконували й інші категорії зе

мель , зокрема, міські . У складі 

останніх перебували землі за

гального користування, тобто не 

закріплені за ким-небудь у кори

стування , а надані в загальне ко

ристування всіх громадян [16, 
с. 117]. До таких земель входили 
в тому числі й земельні ділянки, 

надані міському населенню для 

відпочинку, розваг і задоволення 

інших культурних і гігієнічних по

треб : це сади , парки, сквери, 

бульвари тощо [3, с. 70]. Розта
шовані в міській межі ріки, озера 

й прибережні морські води нада

валися в загальне користування 

як шляхи сполучення, джерела 

водопостачання , а також для 

інших потреб [16, с. 118]. Ці зе
мельні ділянки , включаючи рек

реаційні зони, теж використовува

лися в рекреаційних цілях. Важ

ливе місце З ПОГЛЯДУ МОЖЛИВОСТІ 

використання для таких цілей 
займали приміські й зелені зони 
навколо міст, де розташовують

ся місця масового відnочинку на

селення в найкращих лісових 
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масивах , наймальовничіших 

районах приміської зони , nобли

зу водойм, придатних для купан

ня й заняття спортом [1 З , с. 125]. 
Вивчаючи далі історико-пра

вовий аспект правового регулю

вання статусу земель рекреацІй

ного призначення, відмітимо , що 

згідно із Земельним кодексом Ук

раїни від 18 грудня 1990 р. (в тому 

числі й з урахуванням його ре

цакції від 1 З березня 1992 р. ) дос

ліджувані нами землі включали

ся до більш широкої категорії, яка 

регламентувалася гл . 1 О назва
ного Кодексу, - земель природо

охоронного, оздоровчого , рекре

аційного й історико-культурного 

призначення. При цьому у ст. 7 4 
ЗК визначалося, що до земель 

рекреаційного призначення нале

жать ті з них , що придатні для 

організованого масового відпо

чинку й туризму населення, тоб

то земельні ділянки , зайняті те

риторіями будинків відпочинку, 

пансіонатів , кемпінгів, туристсь

ких баз, стаціонарних і наметових 

туристська-оздоровчих таборів, 

будинків рибалок і мисливців , 

дитячих туристських станцій, 

парків, зелених зон навколо міст 
та інших населених пунктів, учбо

во-туристських стежок, маркіро

ваних трас, дитячих і спортивних 

таборів , і розташовані поза зем

лями оздоровчого призначення. 

Отже, як бачимо, Земельним ко

дексом Укра·іни 1990 р. не визна

чалося поняття таких земель і не 
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було зроблено наголосу на особ

ливостях їх правового режиму. 

Кодекс містив фактично лише 
склад земель рекреаційного при

значення, вказуючи лише на те , 

що вони використовуються для 

організованого масового відпо

чинку й туризму населення і 

навіть не згадуючи про їх маж

пивість застосовувати для прове

дення спортивних чи інших за

ходів . Проте важливим у розгля

дуваному Кодексі є включення до 

нього поняття «землі рекреацій

ного призначення» , причому, за

уважимо, вперше в законо

давстві . 

Отже, лише чинним ЗК Украї

ни землі рекреаційного призна
чення були виділені в окрему ка

тегорію в складі земельного фон

цу країни. Як зазначається в зе

мельно-правовій літературі, 

збільшення в ст. 19 ЗК кількості 
(на 4 види) категорій земель 
відбулося за рахунок, так би мо

вити, розщеплення такої збірної 

категорії земель, як земл і приро
доохоронного, оздоровчого, рек

реаційного й історико-культурно

го призначення. Це пов'язано з 

тим, що протягом останніх років 

значно збільшилося число право

вих актів , які визначають особли

вості правового режиму кожного 

із зазначених видів земель, а зна

чить і кількість правових норм, які 
не об'єднують, а навпаки, роз'є

днують землі nриродоохоронно

го, оздоровчого, рекреаційного й 



історико-культурного призначен

ня, що дало підстави для виділен

ня їх в окремі категорії [7, с. 88, 89]. 
У цілому погоджуючись із та

кими слушними міркуваннями, 

водночас відмітимо , що вискрем

лення у 2001 р. вперше в земель
ному законодавстві земель рек

реаційного призначення як окре

мої їх категорії зумовлено не 
лише накопиченням масиву нор

мативного матеріалу щодо стату

су таких земель, а й тим, що 

підвищилося їх соціально-еконо

мічне значення. Цим законода

вець визнав необхідність і не

відкладність їх посиленої право

вої охорони , зважаючи на обме

женість і невідтворюваність цих 

земель, і поставив завдання 

вдосконалення їх правового ре

жиму. Вискремлення такої кате

горії земель у сnеціальній юри

дичній літературі також пояс

нюється значним погіршенням 

екологічного середовища, необ

хідністю посилення охорони дов

кілля [2, с. 1 02]. Вважаємо, що 
цей процес започаткував якісно 

новий етап розвитку земельного 

законодавства України щодо 

правового режиму земель рекре

аційного призначення. 

Викладений матеріал , на 

нашу думку, дозволяє дійти вис

новку, що дослідження історико

nравового аспекту розвитку зако

нодавства щодо правового режи

му розглядуваного виду земель 

дає можливість назвати такі З 
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етапи його розвитку: 

а) початок 20-х - кінець 90-х 

років ХХ ст. - етап регламенту

вання правового режиму земель 

рекреаційного призначення у 

складі інших категорій земель 

(спеціального , іншого несільсько

господарського призначення) 

нормами Земельних кодексів 

УРСР 1922 і 1970 років, коли без
посередніх приписів щодо визна

чення, складу і правового режи

му цих земель у земельному за

конодавстві не існувало ; 

б) кінець 90-х (з 18 грудня 
1990 р.)- кінець 2001 р. (по 25 
жовтня 2001 р.) - етап регулю

вання правового режиму дослід

жуваних земель у складі збірної 

категорії земель природоохорон

ного, оздоровчого , рекреаційного 

й історико-культурного призна

чення нормами Земельного ко

дексу 1990 р., коли встановлю
вався склад таких земель, проте 

не наводилося їх визначення, 

бракувало правових норм щодо 

особливостей їх правового режи

му; 

в) кінець 2001 р. (з 25 жовтня 
2001 р.) до сьогодення - етап 

регламентації правового режиму 

таких земель як самостійної ка

тегорії нормами Земельного ко

дексу України від 25 жовтня 2001 
р. та іншими нормативно-право

вими актами, закріплення понят

тя, складу, особливостей цього 

режиму. Цей етап розвитку, роз

nочавшись із прийняттям ЗК Ук-



раїни , характеризується якісно 

новим змістом земельного зако

нодавства України щодо цих зе

мель, поступовим накопиченням 

нормативного матеріалу, по

явою нових наукових дослід

жень сутності та правових особ

ливостей земель рекреаційного 

призначення. 

Перспективою подальших 

наукових розвідок у напрямку по

рушених проблем може бути ви

користання отриманих резуль

татів у майбутніх дослідженнях, 

а також вивчення перспектив роз

витку земельного законодавства 

стосовно правового режиму зе

мель рекреаційного призначення . 
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Юрид. лит , 1971 - 464 с. 10. ЗемельнЬІй кодекс У.С.С.Р. -Харьков: Издание Наркомзема, 
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УДК 349.6:347.23](477) 8.8. Шеховцов, аспірант 
Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

АКТУАЛЬНІПРОБЛЕМИ 

ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ 
НА ОБ'ЄКТИ ТВАРИННОГО СВІТУ 

Активний розвиток економіч

них і соціальних вІдносин в украї

нському сусnільстві вимагає 

відповідного рівня динаміки їх 

правової регламентації. Разом із 

тим швидке, іноді еклективне 

оновлення законодавства, яке 

значною мірою базується на за

конодавстві колишньої Україні у 

складі СРСР, з метою врегулю

вання економічних перетворень 

nризвело до так званої розірва

ності між нормами різних галузей 

права, виникнення прогалин або 
суперечностей , які вимагають 

свого нагального вирішення . 

Подібна ситуація склалася й на 

стику екологічного й цивільного 

права в процесі регулювання 

відносин власності щодо природ

них об'єктів . Зокрема , це сто

сується права приватної влас

ності на об'єкти тваринного світу, 

його реалізації й особливостей. 

Питання, пов'язані з право

вим режимом і порядком викори

стання об'єктів тваринного світу 

вже були об'єктом досліджень 

низки науковців : МЛ . Велика, 

Т.В . Григор'євої, П . В . Тихого, 
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В.С . Шахова [Див.: 5; 7; 10; 13] та 
ін . Права власності на природні об
'єкти, в тому числі й на тваринний 

світ, вивчали такі фахівці в галузі 
екологічного права, як В. І . Андрей
цев, д.r Бобкова, АЛ. Гетьман, 

В. К. Попов, Ю.С. Шемшученко, 

М.В. Шульга [Див.: 2; З; 6; 10; 14; 
15] та ін . Однак проблеми реалі

зації права власності на об'єкти 

тваринного світу, незважаючи на 

їх актуальнІсть в умовах функці

онування економіки, заснованої 

на різних формах власності, ще 

й дотепер не знайшли свого вис

вітлення як окремого наукового 

завдання. 

Метою даної статті є визна

чення основних наукових і прак

тичних питань правового регулю

вання права приватної власності 
на об'єкти тваринного світу й ок

реслення в загальних рисах пер

спектив та напрямків їх вирішен

ня. 

Однією з головних проблем 
реалізації права впасності на 
об'єкти тваринногоевітує ви~на

чення самого об'єкта . Воно по

різному наводиться в екологічно-
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му, цивільному й господарському 

законодавстві , а тому потребує 
уточнення . У Законі України «Про 
тваринний світ» [9; 2002. - NQ 2, 
-Ст. 47] безпосередньо питанням 
права власності (в тому числі при

ватної) на об 'єкти тваринного 

світу присвячено лише 4 статті . 

Внаслідок цього створюється си

туація , коли особливості реалі

зації права власностІ на об'єкти 

тваринного світу не знаходять 

свого належного відбиття в 

спеціальному поресурсовому за

конодавстві . 

На цій проблемі , зокрема , 

наголошував П . В . Тихий , який 
ука3ував, що, на відміну від по

переднього фауністичного зако
нодавства , Закон України «Про 

тваринний світ» інакше вирішує 

nитання про статус тварин, які 

знаходяться в колективній і при

ватній власності . Він не відносить 

добутих із стану природньої волі 

тварин до товарно-матеріальних 

цінностей. Ці ж тварини, потрап

ляючи під дію цивільного права, 

в той же час (згідно з ч. 1 ст. 1 
зазначеного Закону) продовжу

ють залишатися в рамках еколо

гічного законодавства , хоча виз

начення співвІдношення обсягів 

такого «подвійного» правового 

регулювання буде не на користь 

останнього. Власники диких тва

рин відповідно до своїх право

мочностей можуть володіти зга
даними об'єктами, споживати їх 
корисн і властивості та якості, ви-
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рішувати їх юридичну долю за 

власним розсудом, тобто діяти в 
межах цивільного, ветеринарно

го та іншого законодавства . Дія ж 
екологічного законодавства має 

тут суто охоронний, а не експлу

атаційний характер. Воно засто
совується лише в деяких випад

ках, nов'язаних перш за все з по

рушенням правил поводження з 

тваринами. а також з іншими ви

нятковими обставинами, згідно з 

якими до яких цим Законом пе

редбачено можливість обмежен
ня (ст.6) або припинення (ст. 29) 
права колективної і приватної 

власності на диких тварин. Отже, 
використання дикої фауни, яке 

здійснюється власниками щодо 

об'єктів своєї власності, не має 

суттєвого екологічного значення 

й майже не врегульовано еколо

го-фауністичним законодавством 

[11 , с. 45]. 
Подібним чином урегульовані 

ці відносини й господарським за

конодавством . Так, Господарсь

кий кодекс України [ 9; - 2003. -
NQ 11 . - Ст. 462] у ст. 4 зазначає , 

що не є предметом регламентації 

цього Кодексу відносини : (а) май

нові і особисті немайнові, що ре
гулюються Цивільним кодексом 

України ; (б) земельні , гірничі , 

лісові й водні, відносини щодо 

використання й охорони рослин

ного і тваринного світу, територій 
та об'єктів природно-заповідного 

фонду, атмосферного повітря та 
деякі інші. Але вже в ч.2 цієї ж 
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статті читаємо, що особливості 
регламентування майнових 

відносин суб'єктів господарюван

ня визначаються цим Кодексом. 

У такий спосіб і госnодарським 

законодавством шляхом визна

чення складу майна суб'єктів гос

nодарювання і встановлення 

ліцензійних умов щодо окремих 

видів діяльності здійснюється 

регулювання відносин власності. 

Окремого наукового дослід
ження nотребують питання доку

ментального посвідчення права 

приватної власності на об'єкти 
тваринного світу. За ч .2 ст. 7 За
кону України «Про тваринний 

світ» законність набуття у приват

ну власність об'єктів тваринного 

світу (крім добутих у nорядку за

гального використання) повинна 

бути підтверджена відповідними 

цокументами, що засвідчують 

законність вилучення цих об'єктів 

з природного середовища, вве

зення в Україну з інших країн , 

факту купівлі , обміну, отримання 

у спадок тощо, які видаються в 

установленому законодавством 

порядку. Оскільки ж об'єктами 

тваринного світу є не тільки дикі 

тварини в усьому їх видовому й 

популяційному різноманітті й на 

всіх стадіях розвитку, а й їх час

тини та продукти життєдіяльності , 

виникають проблеми щодо доку

ментального підтвердження за

конності набуття і їх. 

Зокрема, до документів, що 
посвідчують законність набуття у 

238 

приватну власність об'єктів тва

ринного світу, належать дозволи 

на полювання (ліцензії, 

відстрілочні картки) , договори на 

ведіння мисливського господар

ства , рибальства [8 ,с. 584). Од
нак, якщо їх можна вважати дос

татніми для підтвердження закон

ності набуття nрава приватної 

власності щодо добутих об 'єктів , 
то після передачі цього об'єкта 

іншим особам вважається сумні

вною можливість підтвердження 

для інших суб'єктів законності 

такого набуття саме цими доку

ментами . Крім того , в умовах об

межених можливостей щодо 

індивідуалізації ідентифікації та

ких об'єктів створюються умови 

для зловживання такими доку

ментами . Ще більші проблеми 

виникають в процесі підтверд

ження права приватної власності 

на об'єкти тваринного світу у ви

падку розведення їх у неволі . 

Отже, вдосконалення вима

гають і відносини з документаль

ного підтвердження законності 

набуття права приватної влас

ності на такі об'єкти і подальшої, 

можливо, реєстраційної діяль

ності в цьому напрямку. 

Існують проблеми й щодо 

реалізації права власності на об

'єкти тваринного світу і в контексті 

застосування ст. 8 Закону Украї
ни «Про тваринний світ» в питан

нях припинення права приватної 

власності на об'єкти тваринного 

світу. Згідно з положеннями цієї 
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статті таке право приnиняється в 

разі жорстокого поводження з 
дикими тваринами і встановлен

ня законодавчими актами заборо

ни стосовно перебування у при

ватній власності окремих об'єктів 

тваринного світу. Однак ми не 

можемо nовністю погодитися з 

цругою підставою щодо цього 

права . За ст. 58 Конституції Украї
ни закони та інші нормативно

правові акти не мають зворотно·; 

дії в часі , крім випадків , коли вони 

пом'якшують або скасовують 

відповідальність особи . Отже , 
закріплення законодавчими акта

ми заборони стосовно перебу

вання у приватній власності окре

мих об ' єктів тваринного світу 
може стосуватися заборони на

буття права приватної власності 

на них, а не автоматичного їх при

пинення . Разом з тим з огляду на 

екологічне й сусnільне значення 
таких об ' єктів перспективною 

вбачається розробка механізмів 

викупу таких об'єктів у випадку 

прийняття законодавчої заборо

ни за аналогією з механізмами, 

передбаченими статтями 146 і 
151 Земельного кодексу України 
[9; 2001 . - NQ 46. -Ст. - 2038]. 

Свого правового регулюван

ня потребують і механізми, nов'я

зані з припиненням права приват

ної власності на об'єкти тварин

ного світу у випадку жорстокого 

поводження з дикими тваринами. 

Так, Законом України «Про захист 
тварин від жорстокого поводжен-

ня» nередбачені nравила утри

мання диких тварин у неволі , 

особливості права власності та 

інших речових прав на них , за

гальні правила поводження з 

ними , що виключають жор

стокість , та ін . Результатом пору

шення зазначених у Законі норм 

права повинно бути nрипинення 
права приватної власності на цих 

тварин . Разом із тим значна 

кількість цих норм має деклара

тивно-оціночний характер , що за 
браком чітких критеріїв умов їх 

утримання й годування може ус

кладнити , а в окремих випадках 

унеможливити право приватної 

власності на об'єкти тваринного 
світу, особливо якщо об'єктивні 

ознаки їх утримання мають жор

сткий характер. Таким чином, nо

цальша наукова-практична 

діяльність у цій сфері має бути 

спрямована на впорядкування 

науково об~рунтованих критеріїв 

поводження з об'єктами тварин

ного світу, їх утримання на праві 
п риватної власності , з одного 

боку, і формалізацію процедур 

фіксації фактів жорстокого повод

ження з ними й порядку оформ

лення природоохоронними орга

нами матеріалів щодо припинен

ня цього nрава - з другого [9; 
2006. - NQ 11 . -Ст. - 692]. 

У процесі реалізації права 

приватної власності на об'єкти 

тваринного світу існує проблема 

юридичної відповідальності влас

ників останніх. Так, ст.1187 Цивіль-



ного кодексу України [9; 2003. -
NQ 11. -Ст. -461]- передбачено, 
що утримання диких звірів , служ

бових собак, собак бійцівських 

порід тощо, є джерелом підвище

ної небезnеки, що створює підви

щену небезпеку як для їх власни

ка так для інших осіб . Останніми 

роками частішають випадки , коли 

з різних причин (необережності, 

недбалості, прямого умислу) такі 

представники тваринного світу, 

які перебувають (-ли) у приватній 

власності , створювали потенцій

ну небезпеку для громадян або 

навіть завдавали їм шкоди. До 

таких випадків можна також 

віднести випадки виявлення хи

жих риб в одному з озер Дніпро

петровської області f4), втеча 
нільського крокодила в Маріуполі 

[1 , с.4) та ін . У зв'язку із цим по

стає проблема реєстрації об'єктів 

тваринного світу, що становлять 

підвищену небезпеку для оточу

ючих, і формування механізмів га

рантування відшкодування зав-

даної шкоди . Реалізацією остан

нього могло б стати запровад

ження обов'язкового страхуван

ня цивільної відповідальності 

власників таких небезпечних 

об'єктів. 
Таким чином , у межах цієї 

статі проаналізовано лише деякі 

проблеми , що виникають у про

цесі реалізації права приватної 

власності на об'єкти тваринного 

світу. Разом із тим з урахуванням 

надзвичайної актуальності й ціка

вості цієї теми кожна із зазначе

них проблем у подальшому по

винна стати предметом само

стійного наукового дослідження. 

Отже, однією з нагальних потреб 

на сучасному етапі регулювання 

відносин власності на об'єкти 

тваринного світу (в тому числі 

приватної) є гармонізація норм 

екологічного, цивільного й гос

подарського законодавства в 

цій царині з огляду на особли

вості і значення цього природ

ного об'єкта . 
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Нацюнапьна юридична академtя Украіно 

імені Яроспава Мудрого м. Харюв 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАКРІПЛЕННЯ ОЦІННИХ ПОНЯТЬ 

У КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНІ 

ЯКІСТЬ МОВИ і СТИЛЮ кримі

нально-процесуалЬНОГО закону 

має особливе значення для 

ЄДНОСТІ В ПІДХОДаХ ДО ЙОГО розумі

ЧНЯ й практичного застосування. 

Пов'язані Із цим проблеми уск

ладнюють з 'ясування правових 

приписів допускають вільний 

розсуд з боку правоохоронних 

органів 1 врешті-решт завдають 
шкоди законності [5 с 25]. 1 ура
хуванням поширеностІ викорис

тання в кримінально-процесуаль

І·юму nравІ оцінних понять знач

ного інтересу набуває питання 

оrабливостей їх синтаксично-лек

сичного формулювання . форм і 

способів закріплення в норматив

них актах, що діють у сфері кри-
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мінального судочинства . Оцінні 
nоняття в кримІнальному процесі 
вІдкривають nевний просТІр для 

суб'єктивного оцінювання тих чи 

інших явищ А індивІДуальне 

суб'єктивне оцІнювання може не 

сnівпадати з оцінкою законодав

ця . Ось чому nри вживанні оцін

них понять у текстах нормативних 

актів слід значну увагу приділяти 

іх формулюванню [ 1 с 1 07] 
Окремих питань законотвор

чоїтехніки в цІлому й у криміналь

но-процесуальному законо

давствІ , зокрема а також пробле
матики використання в тексті за
кону оцінних формулювань тор

калися в своїх роботах М.Й . Бару 
[1]. С.С. Безрукав [2], 1.0 . Биля [3], 

241 



В І . Зажицький [5], В.М . Савиць

кий (12] та Інші науковці 

На сьогодні дискусійним за

лишається питання , за допомо

гою термІНІВ чи понять закріпnені 

ОЦІННІ елементи в кримІнально

процесуальних нормах. Не вда

ючись до детальчого аналізу по

зицій із цьо·о nриводу, вбачаєть

ся слушним зазначити, що nри 

дослідженні nитання лексико

синтаксичного вираження оцін

них понять, ми досліджуємо їх 

зовнІшню оболонку, тобто термін , 

яким nозначено те чи інше понят

тя. Але при оперуванні нормами 

з ОЦІННИМ 'І елементами , оці

нюється поняття як форма мис

лення, що охоплює властивості , 

зв язки і сторони nредмета, а не 

словесне (знакове) його nозна

чення 

Загальновизнаним є те , що 

при формулюванні нормативних 

приписів для найменування явищ 

(понять) застосовуються З види 

rермінів - загальновжива ні, 

спеціальні технічні і спеціальні 

юридичні [3, с. 127]. Найбільш 
широко використовуваними для 

позначення оцінних понять у кри

мінальному процесі є саме за

гальновживанІ термІни . поважні 

причини (статті 29 1 90 КПК) (далі 
- скрізь посилання на цей Ко
декс) реальна загроза {ст. 52 1 ) , 

швидке псування (ст 80) тощо. 
Вважається, що вони запозичу
ються із побутової мови і вжива

ються в загальноприйнятому зна-
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ченні . Однак, як стверджують ок

ремі науковцІ, названІ терміни 

щодо юридично·і норми практич

но завжди мають відтінок спе

цифічний значеннєвий Особ

ливІсть професІйнеІ юридичної 

лексики полягає у використанні 

термінів , які за своєю формою 
співпадають з побутовими до

сить поширеними, але які в nра

вовому контексті набувають спе

цифічного значення , ВІДМІННого 

від побутового [3, с . 127} 
Проте аналіз досліджуваних 

нами понять, які застосовують в 

царині кримінального судочин

ства дає підстави говорити про 
те, що вони далеко не завжди 

підтверджують це правило. Важ
ко уявити , що, примІром, таю по

няття, як неповна або не досить 

ясна (ст. 75), всі можливі заходи 

(ст. 97), необхідні заходи (статтІ 
97 і 1 39), виняткові випадки 
(статті 27, 120 і 1 36), особи, які 

заслуговують довір 'я (ст 152) 
тощо, при оперуваннІ ними в кри

мінальному процесі матимуть 

якесь інше, якісно нове змістове 

навантаження, аніж у побуті. Інша 

справа, що специфічними є пред

мети , дії, явища. щодо яких ці 

поняття використовуються у роз

глядуваній нами сфері. Так, не

повною або не досить ясною 

може бути визнано експертизу; 

усі можливі заходи вживаються 

для припинення або запобігання 

злочину; закон зобов 'язує право
охоронні органи вживати всі не-
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обхідні заходи для забезпечення 

безпеки особи, яка заявила про 

злочин; прокурор у виняткових 

випадках вправі порушити кримі

нальну справу приватного обви

нувачення без заяви потерпіло

го. а особи, які заслуговують 

довір'я,- можуть виступити пору
чителями nри обранні такого за

побіжного заходу, як особиста 
порука. Однак як у побуті, так і в 

І<Римінальному nроцесі неnовно

та або недостатня зрозумілість 

чого-небудь (у тому числі й екс

пертизи) означають неви

черnність інформації або 

нечіткість їІ формулювання; усі 

можливі заходи - це сукупність 

дій (у широкому розумінні), спря

мованих на досягнення певної 

мети, можливість учинення яких 

об'єктивно Існує; необхідні захо

ди- це ті, які зазвичай перебува

ють у причинно-наслідковому 

зв'язку з бажаним результатом; 

виняткові випадки- випадки, які 

є виключенням із загального пра

вила, відхиленням від норми і т.д. 

Як бачимо, особливістю загаль

новживаних оцінних понять у кри

мінальному процесі є перш за все 

подІбність їх розуміння як у nсбуті , 

так і в кримінально-процесу

альній діяnьності. Пояснюється 

це тим, що оцінювання при опе

руванні оцінними поняттями 

відбувається з використанням 

стандарТІв, які черnаються в тому 

числі й зі сфери загаnьнолюдсь

кого світосприйняття, а не лише 
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з царини діі" правових норм. 

LЦо стосується оnерування 

сnеціальною юридичною термі

нологією при формулюванні й 

закріпленні оцінних елеменТІв у 

кримінальному процесі. то треба 

зазначити, що серед існуючих у 

сфері кримінального судочинства 

оцінних понять таких. які були б 

виражені за допомогою спеціаль

но-юридичних термінів у так зва

ному чистому вигляді, практично 

немає. З певною долею умов

ності можна вести мову про їх 

існування, лише розглядаючи 

оцінні формулювання, виражені 

стійкими словосполученнями 

одним з елементів яких може бути 

сnеціально-юридичний термін. 

До таких, наприклад, можна 

віднести: явні сліди злочину 

(ст. 1 06), справедливий вирок 
(ст. 370) тощо. Умовність полягає 
в тому, що елемент, який робить 

кожне із цих понять, оцінними за 

своєю супю є терміном загаль

новживаним. Але стійкість таких 

словеснихутворень,наближення 

їх до фразеологічних зворотів 

дають nідстави вважати їх 

спеціальними юридичними тер

мінами 

Оцінних понять, які були б 

виражені за доnомогою спеціаль

них технічних термінів. у кримі

нально-процесуальному законо

давствr не існує . Пояснити це 

можна тим, що одними з обов'яз

кових ознак спеціально-технічної 

термінології є чіткість і точність, 
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що не властиво для оцінних по

нять . 

З метою забезпечення 

єдності підходів до застосування 

крим і на л ьно-процесуал ьн их 

норм з оцінними поняттями зако

нодавець може нормативно зак

рtпити окремі ознаки стандарту 

rого чи іншого оцінного елемен

та або навести певний перелік 
явищ (предметів) , які, на його 

думку, охоплюються цим понят

тям , з метою зорієнтувати право

застосовувача. За обсягом повно

ти ці переліки в нормативно-пра

вовому акті правознавці поділя

ють на 2 види: вичерпні (повні} , 
які не припускають розширюваль

ного тлумачення , і приблизні (не

повні) , які передбачають мож

ливість доповнення явищ , 

об'єктів , ознак, наведених у тако

му переліку [8, с . 141 ]. 
Говорячи про їх використан

ня при тлумаченні оцінних понять 

у кримінально-процесуальному 

законодавстві , треба зазначити, 

що мова повинна йти лише про 

переліки приблизні . Якщо при 

визначенні того чи іншого понят

тя законодавець наводить вичер

пний переnІк об'єктів , які воно 

вміщує, не залишаючи сумнівів у 

його розумінні , таке поняття пе

рестає бути оцінним . І навпаки, 

воно залишається оцінним , якщо 

при його розкритті законодавець 

наводить перелік, що не є вичер

пним , а дає за орієнтир перелік 

тих явищ (предметів) , які за будь-
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яких умов охоплюються оцінним 

поняттям, не виключаючи можли

вості його розширення . Так , 

відповідно до ст. 370 КПК Украї
ни істотним порушенням вимог 

кримінально-процесуального за

кону є такі порушення вимог КПК, 
які перешкодили чи могли пере

шкодити суду повно і всебічно 

розглянути сnраву й постанови

ти законний , об~рунтований і 

справедливий вирок чи постано

ву. Далі законодавець указує , що 

вирок (постанову) в усякому разі 
належить скасувати , якщо: (1 ) .... 
(2) .. . . (3) ... , ... , 1 З. І хоча цей пе
релік і не містить фраз на кшталт 

«ТОЩО», «і Т. Д. » , «Та ІН . » , ЙОГО не 

можна віднести до вичерпних, 

оскільки в ньому перелічені пору

шення, які в будь-якому випадку 

слід вважати істотними незалеж

но від конкретних обставин спра

ви . Інакше кажучи, істотність цих 

порушень установлено законо

давцем , тому вони завжди тяг

нуть за собою скасування виро

ку (постанови) . Порушення, які в 
обов'язковому порядку виклика

ють останню дію, звуться безу

мовними підставами , оскільки 

вищестоящий суд у таких випад

ках зобов'язаний скасувати судо

ве рішення [7 , с. 714]. Проте не
цоцільно й неможливо, викорис

товуючи казуальний метод фор
мулювання юридичної норми . 

передбачити всі випадки пору

шення закону, які будуть вважа
тися суттєвими. Зрозуміло, що 
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немає 2-х абсолютно однакових 

кримінальних справ , тим більше 

аж ніяк не можна підвести всі 
можливі порушення при провад

женні nІд один сталий стандарт 

істотності. Ось чому крім пору

шень, передбачених у ч . 2 ст. 370 
КПК, суддя , керуючись своєю 

правосвідомістю і власним розу

мінням справи, може віднести до 

числа суттєвих також інші пору

шення, які не ввійшли до наведе

ного переліку. На це постійно вка

зують провідні науковці та прак

тики в царині кримінально-проце

суального права, підкреслюючи, 

що істотність деяких порушень 

кримінально-процесуального за

кону визначається судом апеля

ційної (касаційної) інстанції під 

час розгляду справи залежно від 

конкретних її обставин , які 

свідчать . що порушення пере

шкоджали або могли перешкоди

ти суду першої інстанції повно і 

всебічно розглянути справу й по

становитизаконний, об~рунтова

ний і справедливий вирок або 

постанову [7, с. 717]. 
На уточнення змісту оцінних 

понять спрямована й інтерпрета

ційна ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩИХ суДОВИХ 

органів Це доволі часто 

здійснюється шляхом надання 

перелІку явищ (предметів}, які 

входять до обсягу того чи іншого 

поняття . Переліки знову ж таки не 

надають повного розуміння оцін

ного поняття, оскільки , як прави

ло, мають такі особливості: 
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1) установлення стандарту 
шляхом перелічення явищ, пред

метів , заміщуваних оцінним по

няттям, яке завершується слова

ми «Та іН .», « і Т.Д.», «ТОЩО» (ПрИ

бЛИЗНИЙ перелік), ЩО ДОЗВОЛЯЄ В 

будь-який момент його доповни

ти і розширити. (Наприклад, Пле

нум Верховного Суду Укра·Іни по

становив роз'яснити судам , що 

питання про зміну порядку і спо

собу виконання вироку в частинІ 

цивільного позову у виняткових 

випадках, коли неможливо вико

нати вирок у порядку, встановле

ному раніше (відсутність присуд

женого майна в натурі тощо) , роз

глядається судами в порядку, пе

редбаченому ст.З66 ЦПК України 

[ 1 О]) . 

2) формулювання з викорис
танням , слів «наприклад» , «nри

міром». (Так, при роз'ясненні ОЦІН

ного ПОНЯТТЯ «ЗЛОВЖИВаННЯ Пра

ВаМИ» , вжитогов ст. 61 КПК, Вер

ховний Суд України вказав : «У 

разі усунення захисника від участі 

у справі у зв'язку з тим . що він , 

зловживаючи своїми правами. 

перешкоджав установленню 

істини в ній (наприклад, схиляв 

свідків , потерпілих, інших ПІдсуд

них до дачі неправдивих пока

зань, надав суду завідомо недо

стовірні документи) ... » [9]); 
З) стандарт формулюється з 

використанням абстрактних суд

жень, яким також притаманний 
оцінний момент (6, с . 28]. (При
міром , роз'яснюючи термін «ви-
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няткові випадки» , де можливо 

застосувати запобіжний засіб у 
виді взяття ПІД варту, якщо особа 

підозрюється або обвинувачуєть

ся у вчиненні злочину за який 

законом передбачено покарання 

у виді позбавлення волі на строк 

не більше трьох років , Верховний 

Суд України указав . що такими є 

єипадки. «коли на підставі наяв

них у справІ фактичних даних із 

певною вІрогідНІстю можна 
стверджувати , що інші запобіжні 

заходи не забезпечать належної 

поведінки пІДозрюваного , обвину
ваченого» [11 ]). 

Дискусію серед учених викли

кало й питання , чи повинні одна

кові за словесним вираженням 

оцінні nоняття мати тотожний 

змrст, обсяг і оцінюватися з ура

хуванням одних і тих же стан

дартІв . При вивченні термінологі

чних питань у сфері правового 

регулювання в цілому (без ура

хування особливостей оцінних 

категорій) більшість досnідників 

погоджується з тим , що в ідеалі 

сnіввідношення терміна й понят

тя nередбачає його однозначність 

(моносемію). Усе ж таки видаєть

ся , що, зважаючи на властивості 

оцінного nоняття . встановлення 

його стандарту й розкриття змісту 

слід здійснювати в контексті кри

мінально-процесуальної норми . в 

якій воно закріплено. У тексті 

різних норм КПК оцінні поняття . 

позначені одним і тим же термі

ном, можуть не співпадати за 
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своїм значенням. що пояснюєть

ся різними умовами . в яких вони 

застосовуються [2 . с . 37] Іншими 
словами , обсяг розглядуваного 

нами поняття залежить від місця 

знаходження кримінально-проце

суальноr норми . яка його вмrщує, 

в системі кримінально-процесу

ального законодавства . Наприк

лад, оцінне поняття «У разі необ
ХІдності» , яке вживається в стат

тях 75, 87 1, 1652
, 174, 175 1362

, 

1366 , 280 і 357, у кожній ситуацїі, 

на врегулювання якої спрямова

но дію однієї з цих статей , буде 

мати різне змістове навантажен

ня, різний обсяг, а значить, і різні 

стандарти оцінки. 
Проблемною є і протилежна 

ситуація , коли в КПК для позна

чення ОДНОГО Й ТОГО Ж ОЦІННОГО 

поняття вживаються різні термі

ни як-то : достатні, досить. тоб

то йдеться про використання в 
нормотворчій техніці такої влас

тивості слів , як синонімія - взає
мозамінність слів і сполучень. 

Існують 2 точки зору на вжи
вання синонімів у нормативно

правових текстах : одні вважають, 

що синонімія взагал і є неприпус

тимою [5, с. 26; 12, с. 23], інші вка
зують на те . що це явище у пев

них обмежених рамках має пра

во на існування й несе корисне 

для нормоnроектування значен

ня [4 , с. 53]. Загальним правилом 
є те , що законотворець повинен 

прагнути до мінімуму синонімів , 

що випливає з вимоги точного і 
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зрозумілого змісту вираження 

нормативно-правового акта [З, 
с. 122]. Зважаючи на ту особ

ливість оцінних понять , що вони 

тлумачаться з урахуванням нор

ми , в якій знайшли своє відобра

ження , використання синонімів 

при їх формулюванні породжує 

«подвійн і » труднощі при оперу

ванні ними: правозастосувачеві 

доводиться не лише тлумачити 

оцінне поняття виходячи з контек

сту, а й приділяти увагу відтінкам 

синонімічних слів. Тому, вважає

мо, треба погодиться з В.І. За
жицьким , що в тексті криміналь

но-процесуального закону недо

пустимим є вживання різних слів 

цля позначення одного й того ж 

оцінного поняття . Інакше кажучи , 

свобода використання в законі 

синонімів має бути суворо обме

жена [5, с. 26]. 
Описуючи особливості закрі

плення оцінних понять у кримі

нально-процесуальному законо

давстві , можна відмітити випад

ки як прямого використання їх у 

тій чи іншій нормі , так і опосеред

кованого. Під опосередкованим 

слід розуміти випадки , в яких 

сама норма текстуально не 

містить оцінних елементів , проте 

в силу системних, логічних і кон

текстуальних зв 'язків з іншими 

нормами кримінально-процесу

ального законодавства їІ викори

стання є неможливим без звер

нення до нормативних приписів , 

які вміщують оцінні поняття . На-
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приклад, відповідно до ч . З ст. 100 
КПК, якщо справу порушено без 

законних підстав, прокурор закри

ває їІ. Сам по собі цей припис не 

містить оцінних понять . Проте 

цля застосування цієї норми пра

возастосовувачеві потрібно з'ясу

вати, що ж слід розуміти під по

рушенням справи без законних 

підстав. Відповідь на це питання 

міститься в ч. 2 ст. 94 КПК, згідно 

з якою єдиною підставою для 

порушення кримінальної справи 

є достатні дані, які вказують на 

наявність ознак злочину. Вжите в 

цій нормі поняття «достатні 

дані» є оцінним. Іншими словами , 

під порушенням кримінальної 

справи без достатніх підстав , про 

що йдеться в ч. З ст. 1 ОО КПК, слід 
розуміти порушення справи , якщо 

цані , які вказували на наявність 

ознак злочину, не були достатні

ми. А тому ч . З ст. 1 ОО КПК, яка 

хоча текстуально й не містить у 

своєму складі оцінного поняття , 

опосередковано передбачає його 

використання. 

Як свідчить вищевикладене, 

оцінні поняття , які застосовують

ся у сфері кримінального судо

чинства , мають не лише юри

цичні й логічні особливості, а й 

відмінні риси лексико-семантич

ного характеру. Зрозуміло, що 

правильність трактування норма

тивного акта прямо залежить від 

мовного оформлення правових 

приписів , а при оперуванні оцін

ними категоріями тлумачення 
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уникнути неможливо. Отже, при 

створенні й оновленні законодав

чої бази значну увагу слід при-

діляти термінологічно-мовному 

опрацюванню правових приписів , 

які містять оцінні елементи 
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УДК 35.08:35.075.3 (477) Н.М. Вапнярчук, головний спеціатст 

УправЛІння планування та координац!І 
правових досЛІджень в УкраінІ 

Академія правових наук Украііш, м. Xapкtf1 

ЩОДО АТЕСТАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

Правильний підбір кадрів не 

вичерпується проведенням кон

курсІв . Це постійний процес ви
явлення найбільш компетентних 

1 висококвалІфікованих працІв

ників , висунення відповідаІОчі їх 

здібностям на посади. 

Удосконалення і впорядку

вання проходження служби дер
жавним службовцем неможливе 

без їх періодичної атестаціі (від 

лат. attestatio - свідчення , 

пІдтвердження), розробка правил 

проведення якої і просування по 

службі є тісно взаємопов'язани

ми процедурами. Тому інститут 

атестації державних службовців 

одержить тільки тоді повне ос
мислення , коли буде чітко визна

чено його становище у структурі 

державної служби, точніше , в си

стемі ІЇ проходження. Періодич

на атестація служить ефектив
ним засобом раціонального 

ПІдбору й розмІЩення кадрів . 

Окремі питання проблемати

ки атестаціі державної служби 
тією чи іншою мірою аналізували 

такі вчені , як Ю.П. Битяк, С.Д. Ду

бенко, М . І . Іншин, В.Р Кравець, 
Ю.М. Старилов [Див.: 1-4; 8] та 

ін. Але системного комплексного 

адміністративно-правового дослі

дження атестації державних 

службовців в національній науці 

поки що бракує . 
Атестація вперше була вве

дена в СРСР у 1968 р. для nраців
ників науково-дослідних, проект

них, конструкторських, технологіч
них організацій , науково-дослід
них підрозділів вищих навчальних 

закладів і науково-дослідних 

інститутів , а згодом поступово 

поширена на керівних, інженер

но -технічних працівник І в 1 

спеціалістів виробничих галузей 

народного господарства , вчи

телів, викладачів і керівників се

редніх спеціальних навчальних 

закладів , працівників апарату ра

дянських органів 1 громадських 

організацій . Іншими словами, ви

явилась чітка тенденція підви

щення значення атестації. розши

рення кола осІб , на яких вона по

ширювалася . Практично вона 

стала засобом оцінки діяльності 

керівників і фахівців рІзних рІВНІВ 

в результаті чого мали МІсце певні 

правові наслідки стосовно істот

них уr-.1ов праці . 
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Yrrcpшc 1 1ро Н І ес гац1ю дер 

жавних службовцІв в УкраІні на 

р Івн і нормативно-правового акта 

було згадано в Програмі кадро

вого забезпечення державної 

служби , затвердженій указом 

Президента України від 1 О листо
пада 1995 р. , NQ 1035/95 [5; 2004. 
- NQ 1 О. -Ст. 579], у якій одним з 
ефективних засобів роботи з кад

ровим резервом було названо 

періодичну (один раз на 5 років) 
атестацію державних службовців. 

Саме цей Указ став під~рунтям 

для розробки в подальшому По

ложення про атестацію держав

них службовців в органах вико

навчої влади, яке було затверд

жено постановою Кабінету 

Міністрів України від 14 серпня 
1996 р., NQ 950 [7]. Ним було зап
роваджено таке періодичне ате

стування державних службовців , 

передбачено проведення першої 

атестації в 1997 р. й визначено, 

що це Положення може застосо

вуватися щодо державних служ

бовців, які працюють не тільки в 

органах виконавчої влади, а й в 

інши х органах , установах та 

організаціях. 

Але проведення атестації 

один раз на 5 років не змогло за
довольнити сучасні вимоги до 

кадрової роботи . Очевидно, що 

така періодичність не в змозі 

вчасно забезпечити оцінювання 

діяльності державних служ

бовців. Крім того , майже 40 % 
останніх з тих чи інших причин 
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Ьули ЗВІЛЬНЄНІ UІД .11 'С І <ЩІІ це 

особи , (а) призначенІ на посади 

Президентом України . (б) обрані 
або призначені на посади колеп

альним органом чи органом ви

щого рівня, (в) які перебувають на 

посадах менше одного року, (г) які 

перебувають на посадах патро

натної служби, а також (д) молоді 

спеціалісти , (е) жінки у відпустці 

по вагітності , (є) працівники прий

няті на посади на відповідний 

строк. 

Постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 
2000 р. затверджено нову редак

цію Положення про проведення 

атестації державних службовців 

[5; 2001 . - NQ 1. - Ст. 27], що пе

редбачає атестацію один раз на 

З роки всіх державних служ

бовців , у тому числі й тих , я кі 

внаслідок організаційних змін 

державних органів обіймають по

сади менше року, але їх посадові 

обов'язки не змінилися . Особли

вості цього процесу для держав

них службовців , посади яких 

віднесен і до 1 та 2 категорій, виз
начаються органами, що призна

ч·ають їх на ці посади. За вказа

ним Положенням під час атестації 

державних службовців оцінюван

ню підлягають результати їх ро

боти, їІ обсяги і строки виконан

ня , якість (тобто можливість зас

тосування результатів їх діяль

ності без доопрацювання або з 

незначним чи суттєвим доопра

цюванням), а також такі їІ мета-
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ди чtr t:<t мостtи нtсть , ІНІЦІа 

тивнІсть спІвпраця з колегами, 

ВіДПОВІДаЛЬНІСТЬ , ОріЄНТаЦіЯ На 

юнцевиИ результат, терпимість і 

ГОТОВНІСТЬ ДОПОМОГТИ, рівень КОН

фЛІКТНОСТі , вміння висловлюва

тись усно й письмово. У керів

ників , крім того , оцінюється зо

нальність розподілу роботи серед 

працівників , делегування 

функцій, підтримка й заохочення 

якісної роботи, особистий при

клад, сприяння професійному 

зростанню підлеглих. 

За наслідками атестації може 

бути прийнято низку рішень. Дер

жавні службовці , визнані комісією 

відповідаючими займаній посаді 

або відповідаючими останній за 

певних умов вважаються атесто

ваними. У разі прийняття рішен

ня про відповідність працівника 

його посаді комісія може реко

мендувати керівникові зарахува

ти його до кадрового резерву, 

цозволити пройти стажування на 

більш високій посаді , присвоїти 

черговий ранг державного служ

бовця, рекомендувати встанов

лення надбавки , передбачено·, 

законодавством, або зміни її роз

міру, порушити в установленому 

порядку клопотання про продов

ження строку перебування на 

державній службі тощо. У випад

ку прийняття рішення про 

відповідність службовця за й манІй 

посаді за певних умов комісія про

понує І<ерівникові призначити по

вторне атестування через рІК , 
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якщо цеи службовець погоди 1 ь

ся виконати наданІ йому рекомен

цації. При прийнятті рішення про 
невідповідність державного 

службовця займаній посаді комі
сія пропонує керівникові переве

сти того за його згодою на іншу 

посаду, що відповідає його про

фесіональному рівню , або 

звільнити із займаної посади . 

Кожна рекомендація повинна 

мати детальне об~рунтування . 

Результати засідання комісії її го

пава доводить до відома керівни

ка , який після цього видає відпо

відний наказ. 

Певним негативним момен

том ЦІЄЇ процедури, як вбачаєть

ся , є той факт, що рішення атес

тацtйноІ комісІї має рекомендацій

нии характер, оскільки вона не

правомочна підвищувати дер

жавного службовця на посаді чи 

звІльняти його навіть за невідпо

ВІдності займаній посаді . Цими 

повноваженнями наділено nише 

керІВника державного органу або 

Іншу особу, яка призначала цьо
го службовця на посаду. У зв'яз

ку ІЗ цим доволі часто трапляють

ся випадки, коли робота атеста

цtиних комісій - це чиста фор

м~1пьнtсть . Рішення ж комісІї про 

н шдповідність працівника його 

пос.ад1 приймаються тільки у ви

п.1дках , якщо керівник поперед

І tt>O санкціонував і спрямував її на 
nк. заний результат. У ситуації, 

коnи в кІнцевому підсумку юри

дичну долю працівника визначає 
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його керівник, в обох суб'єктів 

виникає величезна спокуса шля

хом хабара чи надання якоїсь 

послуги вирІшити питання щодо 

подальшого залишення на ро

боті . 

Надзвичайно цікавою є судо

ва nрактика стосовно проведен

ня атеста41й Так. у листопаді 

2002 р. Ж. звернувся до суду з 

позовом до Волинської митниці 

про поновлення на роботі і стяг

нення середнього заробітку за 

час вимушеного прогулу, посила

ючись на те. що з липня 1999 р. 
працював у відповідача на посаді 

інспекторз митного поста 

«Луцьк» . Наказом начальника 

Митниці вІД 7 жовтня 2002 р. його 

звільнено з посади за п .2 ст. 40 
КЗnП. Вважаючи звільнення не

законним, здійсненим з порушен

ням вимог закону, Ж. просив по

зов задовольнити. 

Луцький міський суд рішен

ням від 4 лютого 2003 р. Ж. у за

доволенні позову відмовив. Коле

гія судців судової палати у цивіль

них справах Аnеляційного суду 

Волинської області рішенням від 

6 червня 2003 р . рішення суду 
першої інстанції скасувала , позов 

Ж. задовольнила . У касаційній 
скарзі Митниця nросила скасува

ти постановлене у справі рішен

ня апеляційного суду з nідстав 

порушення ним норм матеріаль

ного та процесуального права. 

Розглянувши матеріали справи, 

Судова палата у цивільних сп ра-

?~? 

вах Верховного Суду України ви

рішила , що касаційна скарга 

підлягає відхиленню з таких 

підстав . 

Згідно з п . 11 зазначеного 
Положення (від 28 грудня 2000 р. ) 

комісія на підставі всебічного ана

пізу виконання державним служ

бовцем основних обов'язків , 

складності здійснюваної ним ро

боти та їі результативності приймає 

одне з таких рішень: (а) відповідає 

займаній посаді ; (б) відповідає 

займаній посаді за умови вико

нання рекомендацій щодо nідви

щення кваліфікації з певного фа

хового напрямку, набуття навичок 

роботи з комп'ютером тощо; (в) не 

відповідає займаній посаді . 
Матеріали указаної справи 

свідчать , що підставою для 

звільнення позивача послужив 

висновок атестаційної комісії про 

його невідповідність займаній 

посаді з причини низького про

фесіонального рівня знань, низь

кої ефективності роботи з пропо

зицією про звільнення з роботи. 

Суд установив, що атестаційна 

комісія дійшла такого висновку 

пише за результатами перевірки 

теоретичних знань позивача (зок

рема, законодавства) й не враху

вала даних про те , що (а) пору

шень трудової й виконавської 

цисципліни він не допускав, 

(б) завдання й доручення керів

ництва виконував вчасно, (в) різні 

ситуації , що виникали під час 

митного оформлення , оцінював 



rІр.=шиtІІ>ІІо и оЬ єктивно , (г) зао 

ХОЧУВ Іf}СЯ За УСПІ ХИ В робОТІ 

Отже на порушення вимог п . 12 
названого Положення атестацій

на комІсія виконання позивачем 

своїх основних обов ' язків , 

складність доручено·і йому робо

ти та "Іі результативність зовсім не 

проаналізувала, а свою рекомен

цацію щодо звільнення позивача 

з роботи як слід не обфунтува

па. Неповні знання нормативно

правових актів, які перевірялися 

при проведенні атестації праців

ника, є недостатньою підставою 

для висновків про його не

відповідність займаній посаді з 

рекомендацією про звільнення . 

Пленум Верховного Суду Ук
ра·Іни у п . 21 постанови від 6 лис
топада 1992 р. , N2 9 «Про прак
тику розгляду судами трудових 

спорів» роз'яснив, що при розг

ляді справ про звільнення за п . 2 
ст. 40 КЗпП суд може визнати пра
вильним припинення трудового 

договору в тому раз і , якщо вста

новить, що воно проведено на 

підставі фактичних даних, які 

підтверджують, що внаслідок не

достатньо"!" кваліфікацїі або ста

ну здоров'я працівник не в змозі 

належно виконувати покладених 

на нього трудових обов'язків або 

"іх виконання є протипсказаним за 

станом здоров'я або небезпеч

ним для членів трудового колек

тиву чи громадян, яких він обслу

говує, і його неможливо перевес
ти за його згодою на іншу роботу. 
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У розглядуван1и справІ немає 

будь-яких фактичних даних про 

те , що позивач через недостатню 

кваліфікацію не може належно 

виконувати покладених на нього 

трудових обов'язків, а відповідач 

не надав суду доказів, які підтвер

цжували б протилежне Отже , 

звільнення позивача було праве

цена незаконно [9] 
Атестація державних служ

бовців покликана забезпечити 

реальне функціонування механі

зму просування їх по службових 

сходинках, підтримку стабільності 
державно·і служби, попереджен

ня і припинення корупцїі й коруп

ційнихдіянь в останній [4, с. 1.] На 

думку Ю.П Битяка , це один зі 

способів спонукати державних 

службовців краще виконувати 

свою роботу, постІйно над собою 

працювати, тобто це оцінка їх тру

цово"і діяльності й можливостей 

для подальшого вдосконалення 

[1, с. 268]. Вона є юридичним обо
в'язком державних службовців 

проходити у встановленій органі

заційно-правовій формі періодич

ну перевірку їх професіональних, 

ділових і моральних якостей з 

метою вдосконалювання діяль

ності державного органу, поліпшен

ня підбору й розміщення кадрів, 

стимулювання росту їх професій

ної компетенцїі й п ідвищення 

відповідальності за результати 

прийнятих рішень, розвитку ініціа

тиви і творчо"і активності . Під ате

стацією державних службовців 
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МОЖІІ,І рОЗУМІГИ І ІЖОЖДІЯЛЬНІСТЬ, 

у процесІ яко І а гестац1ина комі

СІЯ в межах науково об~рунтова

ної процедури з метою виявлен

ня ступеня відповідності праців

ника займаній посаді здійснює 

оцінку ділових та особистих яко

стей , процесу й підсумків його 
службової діяльності, результата

ми якої стають {і висновки й ре

комендації щодо покращання 

праці як службовця , якого атес

тують, так і всього апарату того 

чи іншого державного органу. 

Істотною прогалиною Закону 

України «Про державну службу» 

[6] є брак І'алежного законодав
чого регулювання такого органіч

ного елементу організації проход

ження державної служби , як ате

стація . Це , як вбачається, пов 'я

зано з неоднозначною оцінкою 

ролі атестації з боку різних кате

горій службовців державних 

органів та їх апарату під час nро

ведення в недалекому минулому 

так званих атестаційних кампаній. 

Докорінно на краще ситуація з 

атестацією, на жаль, не зміни

пась і в даний час. 

Через брак законодавчої рег

паментації проблеми проведення 

атестацій стали розв'язуватися 

виключно на рівні п ідзаконної 

нормотворчості. Тому, з нашого 
погляду, до вказаного Закону не

обхідно включити окремі статті , 

спеціально присвячені основним 

вимогам щодо умов і порядку про-
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ведення цtєі BOЖJ1ИtJOt 1 1роцедури , 

якої повинно стати оизн()чення 

рівня професіональної ПІдготов

ки й відповідності чиновників зай

маним посадам, а також вирішен

ня питання про присвоєння чер

гових рангів . Атестація , на нашу 

думку, має розглядатись як необ

хідний елемент механізму про

ходження служби і просування по 

ній , який спирається на викорис

тання об'єктивних демократичних 

критеріїв оцінки ефективності та 

якості виконання службовцями 

своїх обов'язків ; вона , як вба

чається , повинна відбуватися у 

формі складання кваліфікаційних 

іспитів . 

Крім того , в законодавчому 

порядку мають бути закріплені 

основні параметри проведення 

атестацій , як-то: (а) періо

дичність планових атестацій , 
(б) відкритість і неуперед

женість, (в) участь у роботі ате

стаційних комісій представників 

трудового колективу державно

го органу, (г) право службовця 

на ознайомлення з матеріала

ми атестації , (д) обов'язковість 

винесення рішень атестаційни

ми комісіями , (е) право служ

бовців на їх оскарження в суді . 

Результати атестацій належить 

обов'язково брати до уваги при 

зарахуванні працівника до кад

рового резерву чи висуванні 

його кандидатури для зайняття 

більш високої посади. 
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УЧАСТЬ ПРОКУРОРА ПРИ РОЗГЛЯДІ В СУДІ СПРАВ 
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ 

МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

Однією з найважливіших га

рантій прав і законних інтересів 
усіх учасників кримінального про

цесу є прокурорський нагляд. 

ШироКІ повноваження прокурора, 

передбачені в ст 227 КПК, доз

воляють йому повністю забезпе

чити дотримання законності . прав 

та свобод людини і громадянина 

при розслідуванні кримінальних 

справ. Прокурорський нагляд на

буває особливого значення. коли 
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йдеться про осіб, які за своїм пси

хічним станом не завжди можуть 

піклуватися про охорону своїх 

прав та законних інтересів . Ось 
ЧОМУ Закон УкраІНИ «Про ПСИХІ

атричну допомогу» окреслив пра

вові й організацІйні засади забез
печення громадян психіатричною 

допомогою [1 , ст. 143]. у ньому 
чітко визначаємо, що кожна осо

ба вважається такою, яка не має 

психічного розладу, доки його на-
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явність не Ьудu в ст с.~новлено в 

порядку, передбаченому цим За
коном чи іншими законами Украї
ни . Закон зобов 'язує надання 

психіатричної допомоги на 

підставі принципів законності, гу

манності , додержання прав лю

дини і громадя нина , добро
вільності , доступності й відповід

но до сучасного рівня наукових 

знань. 

Особи, яким надасться психі

атрична допомога, у тому числі 

примусові заходи медичного ха

рактеру, можуть піклуватися про 

захист своїх прав і свобод особи

сто або через сво"іх представників 

у порядку, встановленому ЦК Ук

раїни, ЦП~ України та іншими за

конами України . При цьому не

обхідно враховувати, що згідно 

зі ст. 93 КПК України такі заходи 
можуть бути застосовані судом 

до осіб , які вчинили: а) суспільно 

небезпечні діяння у стані неосуд

ності ; б) злочини у стані обмеже

ної осудності ; в) злочин у стані 

осудності , але захворіли на пси

хічну хворобу до постановлення 

вироку або під час відбування 

покарання. 

Підставою для обрання кон

кретного виду примусових заходів 

медичного характеру є сукупність 

значущих з правової точки зору 

обставин, яка включає характер 

і ступінь суспільної небезпеки 

злочину й винної особи, а також 
характер і вид психічної патології 

й необхідність примусового ліку-
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вання Строк rрИІ,,ІІ10t.1І цих за

ходІв до таких осІб визначається 
не судом, а медичною установою. 

Заслуговує особливої уваги 

застосування примусових заходів 
до особи, яка вчинила суспільно 
небезпечні діяння в стані неосуд

ності . У юридичній літературі вис

повлювалися різні точки зору сто

совно змісту терм іна «Нео

судність» . Одні вчені (Ю.М. Анто
нян , С . В . Бородін , П .С . Орлов 
[Див .: З ; 8]) розглядають нео
судність як психічний стан люди

ни на момент учинення злочину 

або як їі нездатність унаслідок 

розладу психічної діяльності ус
відомлювати свої дії або керува

ти ними ; і інші (Р. І . Михеєв , 

Б . О . Протченко, Ю.С. Богомяков 

[Див.: 4; 7; 9]) тлумачать це по
няття як юридичну категорію (об

ставину) , що визначає умову (су

купність обставин) , яка виключає 
кримінальну відповідальність. 

Висновок же про осудність чи 
неосудність, як правильно ствер

джує М.С. Строгович, дає слідчий 

і суд [11 , с. 498]. 
Аналіз законодавства і прак

тики його застосування призво

дить до висновку, що термін «нео

судність» вживається в кримі

нальному, кримінально-процесу

альному праві й судовій психіатрії 

для з'ясування 2-х різних понять 

- неосудності як правового стану 

і неосудності як стану психічно

го. Перше стало використовува

тися для підкреслення особливо-
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то це особливий п~авовии стан 
особи , якии характеризується 

неможли вІстю ставлення їй у 

вину вчинення протиправного 

дІяння . Для вирішення питання 
про неосудність необхідно мати 

висновки в ідповідних фахівців . 

Ось чому в ст. 76 КПК України 

йдеться про обов'язковість при

значення експертизи для визна

чення психічного стану підозрю

ваного (обвинуваченого) за наяв

ності у справі даних, які виклика

ють сумнів щодо його осудності , 

а ст. 204 КПК України прямо пе
редбачає з 'ясування психічного 

стану з метою встановлення 

«Неосудного» чи «осудного» пси

хічного стану такої особи шляхом 

проведення судово-психіатричної 

експертизи . Від експертів вима

гається однозначна, цілісна ха

рактеристика психічного стану 

людини як такого , що відповідає 

(чи не відповідає) критеріям осуд

ності . Прокуророві, який здійснює 

нагляд за законністю розсл іду

вання кримінальних справ, обо

в 'язково належить звертати ува

гу на цю обставину. 

Формулі неосудності законо

давчо закріпленій у ч . 2 ст. 19 КК 
України , притаманні 2 критерії 
(умови)- психологічний (або юри

дичний) і медичний (біологічний) . 

Між ними існує нерозривний взає

мозв'язок і взаємозалежність ; де 

психологічний критерій окреслює 
глибину психологічних порушень 
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ПЮДИНИ, КЛІНІЧНУ форму ЯКИХ СТа
НОВИТЬ собою критерІй медичний 

ОднІєю з актуальних проблем 

кримінального права і судової 
психіатрії є питання про обмеже

ну (зменшену, граничну) 

осудність (ст. 20 КК) . Як юридич

на оцінка обмеженої здатності 

особи до усвідомлення свого 

діяння або керування ним, вона 

не виключає кримінальної відпо

відальності . У той же час такій 

людині можуть бути призначені 

примусові заходи медичного ха

рактеру, якими є надання амбу

паторної психіатричної допомоги , 

поміщення особи в спеціальний 

лікувальний заклад з метою обо

в'язкового лікування, а також за

побігання вчиненню нею суспіль

но небезпечних діянь (ст. 92 КК 
України) . 

При обмеженій осудності до

пускається можливість застосу

вання примусових заходів медич

ного характеру нарівні з покаран

ням. У вітчизняному кримінально

му законодавстві ці заходи вва
жаються носіями медико

біологічного впливу, в той час як 

соціальні заходи втілюються , у 

вигляді кримінального покарання. 

Примусові заходи медичного ха

рактеру в цьому випадку висту

пають кримінально-правовою 

формою реалізації кримінальної 

відповідальності, оскільки обме

жено осудна особа є суб 'єктом 

злочину і всі види кримінально

правового впливу, що застосову-
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ються стосовно неї , це -
реалізація кримінальної 

відповідальності . 
Примусові заходи медичного 

характеру, що можуть застосову

ватися до обмежено осудних зло

чинців , як і заходи медико

біологічного впливу, які застосо

вуються до неосудних осіб, не є 

покаранням, тому що вони не 

мають за собою карального ха

рактеру і тих цілей , які властиві 

кримінальному nокаранню. Це 

заходи соціального захисту, що 

застосовуються судом від імені 
держави, спрямовані на лікуван

ня й адаптацію правопорушників 

з nевними nсихічними порушен

нями. 

Чинне законодавство України 

передбачає можливість застосу

вання судом примусових заходів 

медичноrо характеру щодо осіб, 

спроможність яких керувати 

своєю поведінкою знижена у 
зв'язку з психічним захворюван

ням . Стаття 20 КК вказує , що 

підлягає кримінальній відпові
дальності особа, яка визнана су

цом обмежено осудною, тобто 

яка під час учинення злочину че

рез наявний у неї психічний роз
лад , не була здатна повною 

мірою усвідомлювати свої дії 

(бездіяльність) або керувати 

ними. Ця особа здатна вчинити 

суспільно небезпечне діяння як і 

особа осудна, яка підлягає кримі

нальній відповідальності , і нео
судна, яка не підлягає останній . 
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Разом із тим осудність людини, 

обтяжена психічними розладами, 

які , на відміну від розладів психі

чних, характерних для неосудних, 

не мають патологічного характе

ру, тобто не є захворюванням. 

Психічна патологія розладжує 

психіку так, що особа зовсім не 
здатна усвідомлювати суспільну 

небезпечність своїх дій або керу
вати ними. Психічний же розлад, 

який не є патолопєю, впливає на 

психіку більш м'яко: суб 'єкт може 

усвідомлювати суспільну небез

печність своїх дій або керувати 
ними , але через відповідні не

рвові процеси не в змозі робити 

це повною мірою, що властиво 

цля особи повністю осудної. 
Як указують Н . Г. Іванов та 

І . В. Брика , слід мати на увазі, що 

можливість суб'єкта усвідомлю

вати фактичний характер· своїх 

поведінкавих реакцій і їх суспіль
ну небезпеку знижена не в ціло
му, а лише в конкретній ситуацїі 
- при здійсненні протиправного 

діяння . Наприклад, крайня 
ступінь роздратованості, яка вик

ликана провокуючими чинниками 

(протиправними діями, образою 

та ін . ) , може призвести до вира

ження реакції у виді нанесення 

провокатору тяжкої шкоди чи 

навіть смерті , з використання nри 

цьому будь-яких випадкових 

предметів [5, с. 9, 1 0]. 
Кримінальний кодекс України , 

включаючи правову норму - об
межену осудність, передбачає 

2008/97 



правові наслідки цього стану й 

визначає , коли саме стан о5ме

женої осудності особи повинен 
бути ерахеваnий судом- при при

значеннІ покарання чи для засто

сування примусових заходів ме

дичного характеру. Вважаємо, 

було б правильним включити об

межену осудність до обставин , яю 

пом якшують покарання (ст. 66 
КК) . 

Особливу увагу слід зверну

ти на ефективність діяльності 

прокурора в судовому розгляді 

справ про застосування примусо

вих заходів медичного характеру. 

Деякі правознавці , порушуючи 

питання про процесуальне поло

ження прокурора в судовому роз

глядІ у справах про застосуван

ня таких заходІв , обмежуються 

констатацією , що прокурор не є 

обвинувачем [1 О , с. 17]. Безумов
но , це правильно, але такий вис

новок не є вирішенням існуючої 

проблеми У ст. 421 КПК країни 
проголошується : «Коли буде 
встановлено, що дана особа вчи
нила суспільно небезпечне діян
ня в станr неосудності чи обме

женої осудності або після вчинен

ня злочину захворіла на душев

ну хворобу, яка виключає засто

сування покарання . суд, коли виз

нає за потрІбне , виносить ухва

лу а суддя - постанову про зас

тосування до цієІ особи примусо

вих заходІв медичного характеру 

з зазначенням , яких саме». Отже, 

цією нормою законодавець пе-

2008/97 

редбачив 2 різні ситуацї1 в межах 
єдиного провадження . Якщо 

суб'єкт учинив суспільно небез

печне діяння в стані неосудності , 

це означає відсутність вини в його 

діях , тобто відсутність складу 

злочину. Тому в судовому розг

ляді вирІшується питання про 

застосування примусового захо

ду медичного характеру до такої 

особи . У цій ситуаціі не може 

мати місце кримінальне обвину

вачення : якщо немає складу зло

чину, то немає й обвинувачено

го , тому прокурор не може 

здійснювати функції підтримання 

обвинувачення . 

Стаття 421 КПК України вста
новлює також прийняття судом 

рішення в тому разі , якщо особа , 

яка вчинила злочин . пІсля цього 

захворіла на душевну хворобу, 

що позбавляє їІ можливості усві

домлювати свої дії або керувати 

ними. Інакше кажучи , маємо ви

падок, коли було вчинено злочин 

осудною особою. У даній ситуації 

справа не втрачає характеру кри

мінальної, а процесуальний ста

тус прокурора визначається тим, 

чи зберігається в цьому виnадку 

обвинувачення. 

Серед правознавців точаться 
дискусії, як вирішувати питання 

про необхідність застосування 

заходу медичного характеру, чи 

страждає особа психічним захво

рюванням, яким саме, чи позбав
пяє це захворювання особу маж
пивості усвідомлювати свої дії й 
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керувати ними. чи не є це захво

рювання тимчасовим розладом 

психічної діяльності , який вима

гає лише зупинення проваджен

ня у справІ тощо Ці всі спе

цифічнІ питання зовсІм не виклю

чають застосування заходів кри

мінального покарання . пов'яза

них з учиненням того злочину, у 

зв'язку з яким були вжиті заходи 
медичного характеру. 

Процесуальне положення 

прокурора в судовому розгляді 

справ про застосування примусо

вих заходів медичного характеру 
досить своєрідне Він приходить 

до суду із заздалегідь сформульо

ваною тезою, розраховуючи на 

те , що вона знайде підтверджен

ня в судовому розгляді . Це покла

дає на прокурора обов'язок дово

цити , що вчинене дІяння перед

бачено кримінальним законом, 

що воно вчинено особою, щодо 

якої розглядається справа , і що 

цана особа страждає на психіч

не захворювання, тому за своїм 

психічним станом потребує ліку

вання . Тим самим ВІН має за мету 

правильне застосування закону. 

Завдання прокурора - охорона 
прав і законних ІНтересів особи, 

щодо якої вирІшується питання 

про застосування таких заходів . 

Специфічна функція nрокурора в 
цих справах вирІзняє його з чис

nа інших суб 'єктів судового розг

ляду й указує на його nроцесуаль
ний статус як представника дер

жави , який бере участь у судово-
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му розгляді в інтересах закон

ності для того . щоб всебічно , по

вно й об'єктивно були досліджені 

всі обставини , що становлять 

предмет доказування щоб були 

nеревІрені всі докази, що вста

новлюють (чи спростовують) учи

нення сусПІльно небезпечного 

діяння даною особою, а судом 

було прийнято одно з рішень , пе

редбачених ст. 421 КПК УкраІни 
Отже, однозначно вести мову 

про процесуальне положення 

прокурора у справах даної кате

горїі не можна. Якщо розгля

дається питання про застосуван

ня примусових заходІв медично

го характеру до особи. щодо якої 

зібрані докази , які свідчать , що 

після вчинення злочину особа 

захворіла на nсихічне захворю

вання , яке позбавляє їі можли

вості усвідомлювати свої дН або 

керувати ними, в такій ситуації 

процесуальне положення проку

рора наближається до процесу

ального положення обвинувача. 

Якщо ж порушується питання про 

застосування таких заходів до 

особи, щодо якої існують докази 

про те , що вона вчинила суспіль

но небезпечне діяння в стані нео

судності , тоді прокурор виступає 

представником держави , який 

наділений процесуальними пра

вами з метою сприяння суду в 

законному й обГрунтованому ви

рішенні питання про застосуван

ня до цієї особи примусових за

ходів медичного характеру [1 О , 
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С. 498]. 
Отже, головне завдання про

курора при слуханні в суді справ 

цієї категорії- це сприяння вико

нанню вимог закону про все

бічний , повний , об'єктивний роз

гляд справ 1 постановлення неза

лежним судом рішень , що r'рун-

rуються на законі . У чинному КПІ< 
норми , що регламентують 

діяльність прокурора при слу

ханні в суді справ про застосуван

ня примусових заходІв медично

го характеру, чІтко не окреслені . 
тому вважаємо доцільним у но

вому КПК їх конкретизувати . 
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УДК 341.231.14 Н.Г. Васильєва, здобувачка 

при кафедрІ мІжнародного права 

та державного права зарубіжних краІн 

Національна юридична академІя УкраІни 

Імені Ярослава Мудрого. м Харюв 

ІНФОРМОВАНА ЗГОДА В ГАЛУЗІ БІСМЕДИЦИНИ 

ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВА НА ЦІЛІСНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ 

У ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Прогрес сучасної біомедици
ни, досягнення в медичній техно

логії, й пов 'язані з ними витрати 

на охорону здоров'я , дефіцит ре

сурсів , підвищення суспільних 

очікувань й вимог до цієї галузі та 

зміни в цінностях вимагають 

Інтенсивного розгляду майбутньо

го правового регулювання меди

цини й пристасованості сучасно

го законодавства до нових ситу

ацІй . Сьогодні також виникають 

нові питання щодо взаємовідно

син лікарів 1 пацієнтів. Поза політич

ними проблемами необхідно зро

зуміти норми, на підставі яких 

приймаються рішення щодо ліку

вання і яким чином ці останні по

винні прийматися в даний час . 

Протягом багатьох роКІв було ви

роблено низку етичних критеріїв. 

правил 1 норм, яких належить 

цотримуватися лікареві під час 

надання медичної допомоги па

цієнтові. Одним із них є правило 
інформованої згоди . 

Добровільна поінформована 

згода - це фундаментальний 
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принцип сучасноі медичної ети

ки , заснований на повазі 

цілісності індивіда, суттєвий еле

мент права на ціліснІсть особис

тості , гарантованого ст. З Хартії 

Європейського Союзу про ос

новні права (2000р. ) (далі- Хартіі 

ЄС) та іншими міжнародними ак

тами з прав людини [1] Однак, як 

стверджують В.П . Сальникав і 

С . Г. Стеценко, Інформована зго

ца є одним з актуальних питань 

правової регламентації в меди

ЦИНІ [16, с . З7] . Отже досліджен

ня поняття «інформована згода». 

що є метою даної статі , є дуже 

актуальним у світлі прогресу су

часної біомедицини й трансфор

мації взаємовідносин лікар -
пацІєнт. Пщвалини статтІ станов

лять працІ таких європейських та 

американських учених, як В. В Глу

ховський , Р. ДвойКІн , Е.Д. Пеллег
ріно , Т.А. Покуленко, Я .Д . Ренд
торф, ВЛ. Сальников, С.Г. Сте

ценко [Див.: З; 8; 9; 12; 15; 16]. 
Медичний прогрес засновано 

на дослідженні й експерименту-



ванні, які на певному етапі обо

в 'язково стосуються людей , які 

можуть бути і .здоровими індиві

дами, і пацієнтами . Будь-яке ме

дичне втручання - лікування , а 

тим більше науковий чи бісме

дичний експеримент за участю 

людини-становлять собою втру
чання у її фізичну й психічну 

цілісність. У бісмедичній практиці 

між лікарем і пацієнтам скла

дається ситуація природної не

рівності . Хворий або учасник дос

лідження не має спеціальних ме

дичних знань і довіряє лікареві 

своє здоров'я , тіло , психіку, жит

тя . Але ж останній сам не заст

рахований від медичних помилок. 

Юридичне закріплення правово

го захисту пацієнта й випробува

ного нівелює цю нерівність . Прин

цип добровільної інформованої 

згоди закріплений у ч. 2 ст. З Хартії 

ЄС. ставить норми взаємовідно

син між лікарем і пацієнтам на 

новий рівень. Зараз завдяки дос

тупності передових діагностичних 

методів бісмедична практика ча
сто використовується як у медич

них , так і в немедичних цілях. В 

останній ситуації, наприклад, ме

дичні експертизи часто прово

дяться недержавними організаці

ями. Для підприємців такі експер

тизи стали засобом вибору то

варів , робітників , для страхових 

компаній - інструментом оцінки 

фінансових ризиків щодо тієї чи 

іншої людини. Медичні експерти

зи широко використовуються як 
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юридичні докази в цивільному й 

кримінальному процесах; наприк

лад, щоб визначити рівень алко

голю в крові людини, ідентифіку

вати сексуальних кривдників , ус

тановити батьківство . Тут виникає 

низка питань стосовно прав лю

дини, зокрема , щодо законності 

й пропорційності втручання в {І 

фізичну й психічну цілісн ість . 
Уперше потреба в поінфор

мованій згоді у сфері бісмедици

ни стала очевидною під час Нюр
нберзького процесу ( 1946-194 7 
рр.) над нацистскими лікарями , 

який виявив жорстокі експери

ментування останніми на ув'язне

них у концентраційних таборах. У 

межах цього всесвітньо відомого 

судового розгляду було прийня

то документ, що отримав назву 

«Нюрнберзький кодекс 1947 р. » . 

Він і став першим міжнародним 

актом , спрямованим на захист 

фізичної і психічної цілісності 

індивіда в галузі медичної прак

тики . У ньому була розпочата 

спроба обмежити вплив науки й 

медицини на людину встановлен

ням певних етико-правових рамок 

втручання у фізичну і психічну 

цілісність випробуваного. У п . 1 
Кодексу закріплювалося , що «аб

солютно необхідною умовою про

ведення експерименту на людині 

є добровільна згода останньої» 

[7] . Це означає, що особа , яка 

бере участь у медичному експе

риментіяквипробуваний , повин

на мати законне право давати 
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таку згоду, мати можливість 

вільного вибору й не зазнавати 

насильства , обману, шахрайства, 

хитрощІв чи Інших прихованих 

форм тиску або примусу, володі

ти знаннями , достатніми , щоб 
зрозумпи суть експерименту 1 

прийняти усвідомлене рІшення. 

Останнє вимагало, щоб до ухва

лення стверджувального рішен

ня ПрО МОЖЛИВІСТЬ СВОЄЇ участі В 

тому чи іншому медичному вип

робуванні особа була поінформо

вана , щодо характеру, тривалості 

й мети експерименту, про мето

ци 1 способи його проведення, всі 

передбачувані незручності й не

безпеки, пов'язані із цим, та про 

можливі наслідки для фізичного 

чи психічного здоров'я особи, що 

можуть виникнути в результаті їі 

участі в цьому процесі . Обов'язок 

і відповідальність за з'ясування 

якостІ отримансІ згоди поклада

пися на кожного, хто ініціює, керує 

або займається проведенням 

медичних чи наукових випробу

вань . 

Правило Інформованої згоди 

знайшло своє подальше закріп

пення в багатьох міжнародних 

актах. Прийнята Всесвітньою ме

дичною АсоцІацією Гельсінська 
декларація - рекомендації для 

пікарІв щодо проведення біоме

дичних досліджень на людях 

{1964 р. ) у пунктах 21-24 містить 
положення про обов'язковість 

отримання добровільної інфор

мованої згоди при проведенні 
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медичних досліджень за участю 

людини, умови П отримання вІд 

неповнолітніх , і від осіб , які юри

дично, психічно або фізично не

спроможні дати таку згоду, та еле

менти останньої [11] Правило 

обов'язковості пІдтверджено у 

с~ 7 МІжнародного пакту про 
громадянські й політичні права 

(1966 р. ), де вказується , що ніхто 

не може бути учасником медич

них чи наукових експериментів 

без добровільної інформованої 

згоди [14]. 
З розвитком руху за права 

пацієнтів це правило у сфері дос

ліджень за участю людини було 

поширено на всю бісмедичну 

практику. Наприклад, у гл . 2 Кон
венції про права людини та біс

медицину (1996 р. ) . яка має на

зву «Згода» , у ст. 5 встановлюєть

ся загальне правило, що медич

ний експеримент може здійсню
ватися лише після того, як осо

ба , яка зазнає на собі такого втру

чання , дасть на це добровільну 

інформовану згоду. Цій людині 
заздалеГІДЬ ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ про 

мету й характер пропонованого 

дослідження, про його можливі 
наслідки й пов'язаний із ним ри

зик. Ця особа вправі в будь-який 
час відкликати дану раніше зго

ду [4]. На сьогодні розглядуване 
нами правило міститься в таких 

міжнародних угодах , як Ліса
бонська декларація про права 

пацієнта (1981 р.)- п . <<'С», Дек
ларація про політику в галузі за-
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безпечення прав пацієнтів у 

Європі (1994 р . ) - ст. З ; Євро
пейська хартія прав пацієнтів 

(2002 р . )- ст. 4, Загальна декnа
рація ЮНЕСКО з біоетики та прав 

людини (2005 р. ) -ст. 6,7 та ін. 

Практика поінформованої згоди 

назавжди змІнила на краще тра

диційні патернаnістські відносини 

між лІкарями й пацієнтами . 

Принципово новим етапом 

цля юридичного забезпечення 

інформованої згоди стало їі зак

ріплення в Хартії ЄС. В основно

му всі з перелічених вище міжна

родних документів розглядали 

добровільну згоду людини як 

принцип біомедичної етики , пра

вило, за яким проводяться ме

дичні експерименти за їі участі. 

Отож, незважаючи на велику чи

сельність міжнародних норматив

них актів щодо проведення 

клінічних випробувань і медичної 

практики на підставі дотримання 

правила інформованої згоди, три

валий час юридичні вимоги до 

біомедичної галузі були досить 

низькими. Інструкції й положення 

щодо біомедичної практики й дос

ліджень мали істотні розбіжності 

стосовно елементів розглядува

ного правила й його процедури, 

особливо щодо ризиків досл ід

жень для їх учасників і вигоди від 

експерименту для конкретного 

пацієнта. Також існували розбіж
ності стосовно досліджень 

лікарських препаратів, медичних 
пристроїв і нових хірургічних ме-
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тодів . Не існувало єдиного юри

дично обов'язкового регулюван

ня даної царини, оскільки не було 
і єдності про поняття «Інформо

вана згода », які самі людські 

цінності вона покликана захища

ти і яке місце вони займають у 

системі благ захищених правами 

людини . 

Закріплення інформованої 

згоди як елемента права на 

цілісність особистості у ст. З Хартії 

ЄС зробило очевидним той факт, 

що це правило націлене на за

хист фізичної і психічної цілісності 
особистості- їі тіла , психіки , ро

зуму й життя. Оскільки дане пра

во підтверджує , що основними 

складниками юридичної кон

цепції цілісності людини є «пра

во розпоряджатися собою» і 

інформована згода. Отже, ніхто 

не вправі вторгатися або викори

стовувати тіло (або його частини) 

особи , порушувати його 

цілісність , без на те їі згоди , про

сто тому, що воно належить саме 

цій людині. У рішенні від 9 жовт
ня 200 1р . у справі С-З77/98 

«Нідерланди проти Європейської 

Комісії й РадИ>> у пунктах 70, 78-
80, Суд Європейського Союзу 
підтвердив, що фундаменталь

не право на людську 

цілісність(fuпdаmепtаІ гight to 
human iпtegгity) є частиною пра
ва ЄС , яке охоплює добровільну 
й інформовану згоду людини у 

сфері медицини й біології [6] . 
У Барселонській декларації 
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( 1998 р . ) , яка встановила нове 

розуміння nоняття цілісності в 

галузі бісмедицини говориться , 

що nовага цілісності - це повага 

приватності й . зокрема, розумін

ня nацієнтам свого життя і свого 

захворювання [1 О) . Підхід до 

інформованої згоди як до суттє

вого елемента права на цілісність 

особистості зробив процес ме

дичного дослідження й лікування 
об'єднанням зусиль лікаря й nа

цієнта (виnробуваного) , так би 

мовити , їх спільним підприєм

ством. Рішення щодо медичного 

втручання може бути прийнято 

пише за злагодою між цими дво

ма сторонами на підставі довіри і 

взаємності . 
Концепція цілісності особис

тості пропонує, щоб кожна люди

на взяла відповідальність не 

тільки за власні дії, а й за власне 

тіло й за те , що може з ним тра

nитись. Сучасне розуміння інфор

мованої згоди полягає в тому, що 

людина у галузі біомедично"і nрак

тики сприймається як цілісна осо

бистість . Як відмічає Я.Д. Рент

дорф, «кожна людина має свою 

приватну сферу, яку можна назва

ти цариною цілісності , що має 

одночасно духовну й тілесні 

складники : психічну й фізичну 

цілісність» [9] Г. Гермерерн nише. 

що цілісність - це «Принцип біо

медичної етики. відповідно до 
якого медики повинні поважати 

думку, побажання , норми . 

цінності й принципи всіх пацієнтів 

і заінтересованих осіб на підставі 

поваги до них як цілісних особис

тостей» [5j. Отже, будь-яке рішен

ня щодо вибору лікування . участі 

в бісмедичному дослідженнІ- це 

переконання заінтересованої 

особи, а їі лікар має діяти лише 

як радник . Саме такий акцент у 

взаємовідносинах лікар- пацієнт. 

дослідник- виnробуваний пов'я

зується з прогресом біотехно

логій , глобальним втручанням 

біомедичної науки в людську при

роду. 

Дослідження й експерименти 

з клонування людських ембріонів, 

генної терапії й інженерії, євгені

ки людини в галузі генної модифі

кацІі життєвих форм і створенні 

за їх допомогою нові методи ме

дичної діагностики, лікування й 

тераnії ставлять питання щодо 

моральної та юридичної відпові~ 

дальності за таку бісмедичну 

практику. Р. Дворкін об~рунтовує 

своє розуміння інформованої зго

ди як акт прийняття відповідаль

ності такими словами : « Прийня

то розрізняти те . що створила 

природа сnільно з еволюцією, й 
те . що ми самі робимо у світі за 
цопомогою генних технологій . У 
кожному разі цей поділ проводить 

межу між тим , чим ми є, і тим . як 

ми обходимося зі своєю генетич

ною спадщиною, несучи за неї 

персональну відповідальність. 
Ця вирішальна межа між випад

ком і вільним рішенням створює 

становий хребет нашої моралі. 



Ми бОІМОСЯ І ІОРСІ 1 КІИВ С' ІІЮf)ОН 
НЯ ОДНИХ ЛЮДСИ ІНШИМИ, І ОМУ ЩО 

така можливІсть ycyuac покладе
ну у фундамент наших цІнностей 

межу МІЖ випадковІстю й ухвале

ним рішенням» [3, с. 432]. 
Виходячи з вищенаведеного, 

можемо узагальнити, що інфор

мована згода дає змогу пацієн

тові самостійно прорахувати , ви

важити й урівноважити вигоди й 

незручності запропонованого 

лікування чи дослідження з огля

ду на себе самого, своє життя й 

саморозуміння , щоб зробити ра
ціональний вибір : приймати або 

відмовлятися від тих чи інших 

процедур. Належне використан

ня інформованої згоди зменшує 

або навіть запобігає можливості 

помилок, недбалості, примусу й 

обману, і сприяє самокритиці 

лікарів-дослідників . Але основна 

мета розглядуваного правила 

полягає в гарантуванні фізичної і 

психічної цілісності індивіда , зат

вердженні його автономії, просу

ванні права пацієнта на самовиз

начення й захист його як цілісної 

особистості , наділеної почуттям 

власної гідності . Таким чином , 

інформована згода , як елемент 

права на цілісність людини , за

безпечує можливість індивідові 

самостійно контролювати доступ 

до себе з боку інших осіб. Ніяке 

втручання у здоров'я , розум, тіло, 

саморозуміння й почуття власної 

гідності не може здійснюватися 
інакше ніж за згодою особи . 
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В . В Глухrвськии , х,1р. 1 к н ри ry1t1 
чи rнформовану ЗГОf\У ро 1yMrt 11 
ЯК МОЖЛИВІСТЬ ВИбору Ml'lf ІІJ)ИИ 
НЯТТЯМ ПрОПОЗИЦІІ , зро()ІІ 1101 
лікарем ЧИ ДОСЛІДНИКОМ І ВЩМО 

вою від неї [12, с 34] в n с.ннJ~ 

никові С. Г. Стеценко взагалІ ви 

різняють З підходи до визначен

ня поняття «інформована згода» 

нормативний , декларативнии r 
науково-дослідний . Перший вони 

вважають основним , відповідно 

до якого під інформованою зго

дою мається на увазі норма пра

ва , закріплена в правових актах 

[16, с. 37]. Декларативний підхід 
полягає у наведенні в'изначення 
відповідно до положень різних 

цекларацій , конвенцій , кодексів , 

заяв та інших міжнародних і на

ціональних документів , що маю

чи певне значення, не мають при 

цьому обов'язкової юридичної 

сили . За приклад вони наводять 

Декларацію про політику у сфері 

забезпечення прав пацієнта в 

Європі (1994 р . ) , де сказано, що 

«інформована усвідомлена згода 

пацієнта є попередньою умовою 

будь-якого медичного втручання» 

[16, с. 38]. 
Сутність третього, науково

дослідного підходу до проблеми 

визначення інформованої згоди 

на медичне втручання полягає в 

пошуках більше оптимальних по

рівняно з нині існуючими тракту

вань, які враховували б як інте

реси пацієнтів та їх законні пра-
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ва , так і мету й завдання медич

них втручань. За сповами ТО. По

куленко «під інформованою зго

цою розумІється добровІльне 

сnрийняття пацієнтам курсу лІку

вання або терапевтичної проце

дури після надання лікарем адек

ватної Інформації» [15, с. 73}. 
Цілком очевидно. що розумі

ння поняття і значення концепції 

Інформовано·і згоди більш розви

нене в краінах ЄС хоча б тому, що 

його законодавці проголосили 

останню суттєвим елементом 

фундаментального права люди

ни на ціліснІсть особистості й зак

ріпили його в документі, що скла

дає другу частину майбутньої 

Європейсько·; конституції. Хартія 

ЄС у ст.З конкретно пов' язує 

інформовану згоду з правом на 

цілісність особистості, вказуючи, 

що вона є суттєвим елементом 

цього права: «Кожен має право 

на шанування його фізичної і пси

хічної цілісності» (ч . 1 ст.З) і далі 

«У галузі медицини й біологїі 

предметом особливого шануван

ня є вільна й інформована згода 

заінтересовано-,· особи згідно з 

процедурами , закладеними в за

коні» (ч .2 , ст.З) [1]. Отже, ЄС на
багато більше за інші міжнародні 
інститути просунувся у справі за

хисту права людини на цілісність 

у сфері бісмедицини шляхом за

конодавчого закріплення й забез

печення правила інформованої 

згоди . 

У висновку слід підсумувати, 
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що значна кількість визначень 

nоняття «інформована згода» , які 

запропоновані вченими і які 
містяться в міжнародних доку

ментах, не є свідченням вирішен

ня проблеми розумІння , суті , 
змісту і значення цього важливо

го правила в сучасну епоху гло

бального прогресу бісмедицини й 

біотехнологій. Цей факт говорить 

радше про актуальність розгля

нутого явища . Комплексний 

аналіз доступних правових літе

ратурних і нормативних джерел 

цозволяє зробити декілька уза

гальнень. По-перше, відповідне 

місце і значення надано інформо

ваній згоді в Хартїі ЄС , де вона 

трактується як дійсно дуже важ

ливий елемент права людини на 

цілісність особистості . Адже без 

Ії гарантії неможливо захистити 

особистість від посягань на ·п 

цілісність з боку біомедичної на

уки і nрактики . Досягнення в 

генній інженерії, клонуванні та 

євгеніці обіцяють масштабні ре

зультати в медичній діагностиці й 

терапїі. У той же час завдяки їм 

наука отримала могутні методи й 

заходи для втручання у саме 

єство людини, в ·,-,. природу, психіч

ну й фізичну цілісність . По-друге, 

на сучасному етапі розвитку на

уки суспільство не готове взяти на 

себе відnовідальність за резуль

тати використання нових біотех

нологій та експериментів у галузі 

біомедичної практики. Отже, така 

відповідальність у кожному конк-



ретному випадку покладається 

на індивІда лише він самостійно. 
на П ІдставІ добровільної інфор

мованеІ згоди повинен вирішу

вати питання щодо тих бюме

цичних процедур 1 заходів . я КІ 

можуть мати мІсце стосо вно 

Иого організм у. І по -т ретє , 

бtльшtсть науковцІв-правни кі в 

розумtють Інформовану згоду я к 

обов'язкову вимогу перед будь

яким варІантом медичного втру-

чання . Однак такого розумІння 

недостатньо цля захисту фtзич

но t І П СИ ХІЧ НО.! ЦІЛІСНОСТІ ОСОбИ

СТОСТІ у сферІ бюмедицини Тре
ба мати єдиний погляд на ПІДХІД 

о,о цієІ процедури й на елемен

ти згоди , на засоби їі отриман

ня в недІєздатних осІб та окре

мо тих людей, ЯКІ через надзви

чайни й стан або тяжку хворобу 

не в змозі самостІйно дати таку 

згоду. 
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