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МИТНИЙ ЗАКОН 
ЯК ОСНОВНА ФОРМА МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Для повнішого з' ясування теоретичних засад митного зако
нодавства УкраІни необхідно особливо ретельно розглянути питання 
про.._йоrо форму. На основі відповідних положень філософії в юри

дичній літературі виді.ляєrься внутрішня і зовнішня форма юридич
ної норми. КоЖне із зазначених суджень про форму юридичної нор

ми є результат різних підходів до розгляду даного явища. Наш підхід 

до процесу дослідження: митного законодавства, висвітлення: його 

хараткерних рис у даному випадку пов' язаний з аналізом зовнішньої 

форми цього яВиша. У науковіЙ літературі прямо підкреслюється, що 
одна з характерних рис юридичної норми якраз і полягає в тому, що 

ці норми видаються. і санкціонуються державою в суворо визначених 
формах, Я,КИМИ стосовно митного законодавства України й висrупа
юп, нормативні акти, що характеризуються відповідними рисами, 

структурою і направленістю дії на регулювання відносин у митній 
сфері. 

Виходячи з цього, для теорії процесу правотворч9сті важли
во мати чітку відповідь на запитання про те, чи кожний нормативний 
акт, який виражає митно-правову норму, можна вважати формою 

митного законодавства України? 

В юридичній науці відсутня єдність у питанні щодо норма

тивнwл актів, створюючих форму законодавства. До них відносять чи 

то тіль:ки акти, видані вишими представницькими органами держав-, 

ної влади або прийняті в nорядку всенародного голосування чи су
купність нормативних актів вюцих органів державної влади й управ

ліmш або всю систему нормативних актів, діючих у державЦІ]. Од
нак ми вважаємо, що в умовах формування правово! держави фор

мою митного законодавства може бути лише митно-правовий закон. 

Усі інші нормативні аь.-rи, які виражають ' митио-правові норми, є 
підзаконними. "Перебуваючи" під мицю-правовим законом, останні 

не можуть змінювати, скасовувати його, перечити йому, інакше та

кий підзаконний митно-правов~ акт сам підлягає скасуванню юс не
законний. 

ОзнакИ митно-правового закону з урахуванням відповідних 
теоретичmfХ положень можуть бути поділені на а) матеріальні, хара

ктеризуючі закон з точки зору джерела, зміст й значещщ і б) галузе

во-правові, які -відбивають юридиЧні риси закону, особливості пра
во,творчої та правозастосо.вчої процедури у сфері митних відносин. 
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Мшно-nравовий закон являє собою акт, який безпосередньо 
виражає загальн,у державну воmо у митиііі справі. Його створен
ня - викточно компетенція органів законодавчої влади - Верхов

ної Ради України або ж безпосередньо - народу Україщ коли матно

nравовий закон приймається в порядку референдуму (ст. 72 Конети-
тудії України) . -

Зосередження законодавчої дія..lJЬності в руках вищого орга

ну . законедавчої влади чн безпосередньо народу обумовлено реаліза
цією незалежності й суверенітету · України. В умовах формrйаІІШІ 
правової держави й громадянського суспільсТва саме органи законо
давчої .влади виражають суверенну воmо нароДу. Тому шrrно
правові закони внетупають актами, виражаючими якщо й не всю во
лю, то принаймні воmо більшості народу України. _ 

За своїм матеріальним змістом мшно-правовий закон - акт, 

присвячений одному з головних :пи:rан:ь організації та функціонуван
щ виконавчої діяльності Української держави, тобто регулюванню 
найбільш важливої й стіjі:кої групи управлінських відносин. У миr 
но-правових законах закріпmоєrься статус суб"кrів .митних відно 

СИН, ВИЗначаються зміст і форма діяльності апарату державнОЇ МИТ 
ної служби, його. взаємовідносин . з іншими суб'єкrами в митно 
правовій сфері. _ , . . 

За своїм значенням для процесу ефективної реалізації нор 
митиого прсща, миrно-правовий закон є актом первинного характеру. 

у мшно-правових законах містяться первинні митно-правові норм 
які являють собою відправні начала в миrній сфері, розвивають, д 
повнюють і змінюють її основи, надають їй відповідної єдності в св 

стемі ЗЩ<онодавства. Вони закріплені в інших нормат.виних 
грунтуються на митно-правових законах, мають у даній площині n 
хідний характер, тобто базуються на засадах, встановлених у мити 

му законі . . 
. За своіm~ юридичними якостями митио-правовий закон 

це акт, ·яісий має юридичну силу в системі всіх форм реалізації но 
митиого права. Це проявляється в тому, що: а) всі інші мити 

правові акти повинні видаватися й реалізовуватись на основі зако 
і не суnеречити їм; б) як найвище вираження державної волі в м 

· но-правовій сфері зміст законів не підлягає контрошо з боку бу 
яких органів, крім Верховної Ради й КонСтитуційного Суду Укр .. 
в) миТно-правові закони можуть бути скасовані або змінені Лише і 
шим законом. Конституційний Суд України: у випадку невідпов· 

сті законів чи їХ окремих положень Конституції визнає їх не:чнню~ 

з моменту введення; останніх в дію (ст. 22 Закону "Про Конетиту 
ЩІ Суд України:") [2; 1996.- .N'!! 49. - Ст. 272]. 
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За характером nравотворчої nроцедури мкrно-nравовий за

кон являє . собою акт, nрийнятий в особливому nорядку. МІОно

nравові закони, як і будь-які інmГ галузеві закони, nрИЙмаються, як 
уже зазначалося, вищим органом . законодавчої влади, -:- nарламен

том України, а ТЗІФж в nорядку відnовідного референдуму. Внесення 

законоnроектів, їх обговорення, розгШІд, прийюптЯ й оприлюднення 
підпорядковано відnовідній nроцедурі. . 

Наявність розгЛянутих матеріальних і галузевих ознак свід
читЬ, ЩО мкrно-правовий закон- це nрИЙНЯТИЙ В особливому nо
рядку nервинний акт з основних mпань організації та функціону
вания мкrної системи Української держави, який виражає загальну 

державну волю і має вищу юридичну силу в системі форм реалізації 
актів митного законодавства. 

Аналіз nроцесу реалізації митно-nравових законів nризво-

дить до висновку, що вони, як і всі інші rалузеві закони, уrворюють 

цілісну систему. Остання характеризується єдністю, органічною ці
лісністю. Єдність системи обумовлена схожістю змістом виражених 

у них законодавчих митно-nравових норм. Ці норми є важливим 

формуючим чинником досліджуваної систе?.fіІ, що дозволяє вирізни

ти в ній закони "чисті", які містять в основному мшв.о-nарвові нор
JІ.Ш (Миrний: Кодекс України), й закони з nереважною кількістю за

конодавчих митио-nравових норм (закони Україин "Про ставки ак
цизних зборів і ввізного мита на тютюнові вироби" {2~ 1996.- N'!! 8.
Ст. 32], "Про вивізне (ексnортне) мито на живу худобу та пцсі.ряну 
сировину" [4], "Про лізШІГ" [2; 1998. ~ .N'!! 6. -Ст. 68], "Про nромис
лово-фінансові !руnп в Україні" [2; 1996. - N'!! 23. - Ст. 88], "Про за
гальні засади створення і · функціонування сnеціальних (вільних) 

економічних зон" [2; 1992.- N'!! 50.- Ст. 676] та ін. ) . Такі закони мо

жуть бути віднесені до системи митного З<Ц<онодавства ЛИІіІ:е умовно, 

в тій частині, в якій вони містять законодавчі митно-nравові норми й 
реrулюють відnовідні сторони мкrної діяльності Української держа
ви. . 

Зміст (внутріmия єдність) системи митно-nравових законів 

доповшоєrься верховенством Конституції України, а також 

об'єднуючою функцією відnовідних кодифікованих митио-nравових 
законів, наприклад Мигного кодексу України. 

У той же час система митно-правових законів характеризує- . 
ться внутрішнім розчленіниям, диференційністю . отже, митні зако
ни, на наш погляд, можна уявити яК динамічну систему, що складає

ться зі ЗнаЧНОЇ кількості В3аЄМОЗВ 'язіших законів, які Самі ЯВЛЯЮТЬ 
собою самостійні, причому теж складні правові системи. 

Дослідження системи митно-правових законів в асnекті її 
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диференційноі реалізації дозволяє зробити висновок про ная:вність у 
ній вертика.тrьних і горизонтальних щющин. 

Вертикальна площина сис-теми, мнтно-пра.во.вих законів ви

ражає відносини підпорядкованості, підлеглості, субординації 1 тим 

самим :шачно впливає на збереженюt внутрішньої узгодженості, 

юрд..'lдчної єдності й цілісності цієї системи. Зміцнення названих 

зв'язків (відносин), контроль за іх достри:vrанням -- важопша умова 

ефеь.1ивної реалізації r.штно-nравшшх актів, їх стаШльності, підал
щення їх соціально-юридичної якості та ролі як джерел права і. форм 

реалізації митноі· норми. І &1впакп, будь-який відступ від пршшипів 

ієрархічності системи законодавства викликає протиріччя, суnереч
ності, ЗНlD!\.")'Є Ії злагодженість, цілісність, а разом 3 тим і ефектив
ність у процесі реалізації ії норм. Головною ознакою, що в:нзн:ачає 

місце того чи іншого митно-правового закону в ієрархі'іній структу

рі, є його юридична сила, яка являє собою rюрівшшьну властивість у 

реалізації nринципУ верховенства Консти.туціі: України, ію.Lrих зако
нів у митній сфері . 

З точки зору юридичної сили як порівняльної якості мишо

nравових законів важливо вияснити характеристику положень Конс

титуції України та митно-правових законів; розвиваючих 'її поло
ження. 

Конституція України в системі митно-nравових :шконів має 

вищу юридичну силу. Усі ,,rитно-правові закони повнині видават~1ся 

на основі й у відповідності з дим Основним Законом країни, а при
йняті з п9рушенням його положень мають бути nриведені у вjдпові

диість з ними. 

БудтfЧИ основою формування й розвитку всіх видів митно

парвових законів, Конституuія України -- фундаменr конституцій:

ноrG устрою й митної політики держави - встановлює основні nра

ва, свободи й обов' язки rрома,..lЦН, принципи орагнізаціі та функціо

нування всіх органів виконавчої влади, в тому числі й органи Держ

митслужби України. 
Чинна Конституція України в значній мірі відбиває негапш

ні відносини, що склалися в перехідний період державотворення, 

розбудови незалежної національної митної системи. Ця обставина 

помітно вплинула на Clli'V1 характер реалізації проголошених в Основ
ному Законі принщmів, прав і свобод громадян, зокрема у сфері зов

нішньоекономічних і зовнішньополітичних відносин, які реалізую

ться за допомогою мигних норм права. Багато з них реально не га

рантовані, оскільки мають орієнтир на заборонньо-до:шільні методи 

регулювання. Окремі положення Конституції України і зовсім не 
сприяють рівню та вимогам соціально-ринкової орієнтації розвитку 
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~·~·рл:••д• .. ьtщ:t . Якщо ж: говорити про юридичну сторону, то головним є 

що Конституція України в багатьох виnадках не має nрямої дії в 

ІІJ):lВСІвому регулюванні митних відносин, які здійснюються звичай

законами або навіть nідзако.ІПІmm нормативними актами. Ра

з тим Ко'н:сткrу:ці.Я України, будучи головним і навчальним дже
rа~ел,ом усіх мкrно-правових актів, покликана безпосередньо регулю-

вати основні суспільні відносини. . 
В юр.идІІ.ЧН:ій науці актом, яrш:й після Конституції має вищу 

f1' R[j0~iJIJ;IЧIJ[V СИJІу, визнаєrься закон. Однак, харакrерИЗ}'ЮЧ:и юридичну 
митно-правових законів, необхідно вра.-ховувати деякі важливі 

l';t..JІIO!YJreнm. У першу чергу серед них належить розрізшовати дві осно
групи - кодИфіковані й некодифіковані (прості) закони. Супє-

рисою кодифікованих митно-nравових законів є те, що їм npи

'-''~aм<unra біЛLmа юрИДІІЧНа сила, аніж простим, некодифіко:ваним. 
mJ.Ь,·rн<:>-прхвОІ!і закони n:oвиmri видаватися з урахуванням вимог ко
Іf4JtифІіксшани:;к. Йдеться, зокрема, про Митmm ко;цекс України. Саме 

в:исrупає стрюкньовим законом у системі нормативних актів ми

- .. 1'\r·" законодавства, оч:олює й об' єднує L"<. 
Обов ' ЯЗІІОВо сдід відзначити незавершеність системи кoди

D1t<n~~~пvrv митно-правових законів. Головний їх недолік- відсут

у цій системі свого власного галузевого підгрунтя формування 

розвитку MJmюro законодавства як системи в цілому. Зазначений 
,.ед.ош'Ік значно знижує ефекrиввість реалізації митного законодавст
У країни, не дозволяє повною мірош забезпечити узгодженість і 

ІІІt.ИСJІрддк~:>В2Іні•::т:ь 1\Пrrно-правових законів. 

На завершення хараь.теристики ієрархічної площини вітчиз
tІ1100ЮІ'О митного за.І<онодавства .важливо зазначити ная:внісrь у ньо:му 
ІSІІWІІ<Шtродних.м:итно-правових законів, nрийнятих у рамках договорів 

І.В~н СНД, Європейської співдружності, а також Іq>аЩ що входять 
відповідних МИІ'ІІИХ міжнародних союзів та .міжнародних торго

r.а~n.Еr:их організацій. Ці договірно~законодавчі акти митного харак

належать до вертикальної системи митного законодавства 
zo~r-..n~· ..... ·i приймаються: ним, оскількИ не суперечать вимогам Коне-

законам. УКраЇНИ й міжнародному митному законодавству. З 
~"'rtос:кона.JІенням мкrного законодавсr:ва України останнє все більше 

відповідати міжтародним нормам і стандартам. 
Горизшrrqльна площина митного законодавства України 

{\І'ІІІИ:3ьF~ до системи законодавчих митно-правових норм. Однак ·мова 

fuи не про тотожність, а mпne про відповідність системи мит-
!ІQ-:rrр :авсш:иrх закоІІів, їх підрозділів (інститутів) системі з~онодав

митно-nравових норм. 

Головні nідрозділи rоризо.нтальної структури митного зако-
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нодавства У:кра'інн nредстав-леві загальним, реrуJІЯТІІВннм:и й охо
роіnmми законами. 

До загальвих заковів у системі митного законодавства на
лежкrь Конституція У' країни.. Вона, як уже зазначалося, має ~ищу 
юридичну силу й характеризуєrься множинвісцо об' єюів регулю
вання:. Обсяг конституційного регуmованнJІ в митно-nравоJІій сqЮрі 
досить значний. Він за:кріrоnоє найваж.mmіtnі види мшвих. JІідносин, 
md, ~з сумніву, нающдають особлИвий відбиток на xapakrep норм, 
ЩО МlСТ.SПЬСJІ В ньому. 

· Регулятивні митно-nравові · закони сnрияють ВlіріmеЮІЮ 
творчиХ консrрукrнвних. завдань у миrно-nравовій сфері. ВоШІ вста

новлюють МИГІ:Іо-правовнй статус суб' єкrів мшвих. віднос~m, визна
чають миrно-nравові завданнJІ й nовиоважеННJІ органів державної 
мкrної слуюб:и, за:кріrоnоють митно-юрисдикційний nроце~. Регулю-

. ванвю цих nиrань nрисвJІЧеві, наnрИЮІаД, закони "Про юnну с;праву 
України" [2~ 1991. - .N"2 44. - Ст. 544], "Про єдиний МШ1ІИй: тариф" 
[2~ · 1992.- .N"219.- Ст. 259], "Про внвезеННJІ, ввезеННJІ та nовернеННJІ 
культурних цінностей" [10] та ін. · 

До охоронних. митно-правових законів належа1-ь Миnпій 
кодекс У: країни [2~ 1992. - .N"2 16.- Ст. 203], а також закони, що за:крі
nmо:Югь охоронні види діяльності орrанів виконавчої ВЩди у сфері 
безnеки, прнкордоиноrо режиму, боротьби зі злочиннісnо (закони 
"Про nрикордонні війська У: країни" [2; 1 992. - .N"2 2. - Ст. 7], "Про 
службу безnеки УкраїЮІ" [2~ 1992. - .N'2 27.- Ст. 382], "Про організа
ційно-nравові заходи боротьби зі злочинністю" [2; 1993. - N2 35. -
Ст. 358]). 

Норми названих законів nриnисують відnовідцим органам 
взаємодіяти з орrанами. Держмиrслужби України, що значною мірою 
nідвищує охорону митної системи України, nрав і свобоц rромЗдян у 
сфері миrннх відносин. 

. Необхідно підкреслнтн, що горнзонгальна пло:щина митного 

nрава зовсім не nретендує на досконалість, оскільки не .\ri~ бага
тьох регуrопивних та охоронних миrио-правових. акn13, nрииня:ття 

яких обумовлено закономірностJІМИ розбудови правової держави в 
у .. . 
крmю. таким чином, у nроцесі законодавчої діяльnості nотрібно 

виходкrи з тоrо, що основною формою реалізації М1rnloro законо
давства є миrно-nравОв:ий закон. Саме вік харакrер~зуєrься: відnові
ДНИм ознакам й має властивості, які обумо~~- ~ищення ефеl\
тивності реалізації митно-nравових норм ус1х р~юв 1 вИдів . 
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О ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРиРОДЕ ЧАС'tНЬІХ ДЕНЕГ 

На совремеином зтаnе разви:rия чеJІовеческого общества 
деньги рассматриваются в качестве неотьеМJІемого атрибута разви

той зІшномики. Любое государство исnользует их как один из наи
более действенньІХ инструментов в ме:хаІЩЗМ:е воздействия на nро
щ:хощпцие в обществе з:коном:ические и соц}JЗЛЬНЬІе процсссьІ. По
зт~му !шолне noюrrнo то внимание, которое уделяется государством 

Пf!а"ВОВОму реrулированию как деИеЖНОЙ сисrеМЬІ страньr В ЦеЛОМ, 

таки отдельньІХ. ее злементов. 

Как уУ<аЗЬІВает З.В . Атлас, депежн:~ система nреД<ПавЛяет 
собой регулируемое общегосударствеНІІЬJ:МП законами единое для 
всt:й странь1 устрейство денежного обращеШJЯ. При всем разнообра-
1>Ш тmion деиежнЬІх систем все они. харакrеризуются некоторЬІми 
оощими чертами, ус:той:чив:ьrми nризнаками. В осnове любой денеж
Н\ІЙ системЬІ лежит определениьІЙ денежньrй: товар, являющийся ме
рой стонмости и вьmолняющий все nрочие функции денег [2, с . 7,8]. 

Злементами любой ден.ежной системьt являются денеяmая 
едиюща, видЬІ денежньІХ знаков, nорядок з, .. шссии денег, сТатус на
циuнальной и иностранньІХ вашот на террvории данного государс

тва, формьх денежного обращения, мacnrrap цен, государственнЬІе 
или ИНЬІе уnолномоченньхе органЬІ, регуmq?ующие и контролнрую

щие дене/І<НОе обращение. Указанньrе злементЬІ находятся в опреде-

[•n€:НІіюй взаимной связи и могут изменятьс~ в зависимости от ряда 
факrоров, имеющих ИСТОричесКИЙ, ЗКОНОМ:JІЧеСКИЙ ИJШ СОЦИаЛhНЬІЙ 
xapaкrep . [l, с. 116-127; з, с. 73; 4, с. 72-87, 9'8-106]. 

Пожалуй, ЮІ'ПО иное, кром~ денег :и всего, что связано с ни

не вьпЬІВало в истории человечества стОлько споров и не сnособ

сrвовало nоявлению огромного количеств-а разнообразньхх теорий. 
1щ,азаnше,и в зтом отношении следующи~ пример. По свидетельст

В.Я. Ж~лезнова, "небезьпвестн.ьrй Гладс::тон сказал как-то в одной 
своих nарламентеких речей, что, бьrrь м~жет, и шобовь не сделала 

шодей rлуnЬІь-Щ как рассуждеВІJЯ о сущности денег" [6, 
Пракrически невозможно nереЧJ>Іслить всех зкономистов, · 

~~ис:rов. философов, :rеологов и nолитико~. которьrе nосвятилн свои 
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