
праве на правосудие . 

В литературе отмечается, что содержание зсащигной 
·ции суда СІ<.!Іадьmается из нескольких злементов: Піредупрежде 
нарушения прав; восстановление нарушенного права;; отмена под 

конньІх нормативньІХ актов в случае их против•Оречня зако 

(признание их недействительности) ; возмешенне ущtерба и мора.; 
ного вреда, причиненного ·гражданину; решение вопрюса об ответет 

вениости нарушителя прав гражданина (2, с. 69). Все перечислен 
злемеитьr содержания защитной функции суда могут· бьпь успеш 

использованьr и в сфере защитьr естественньІХ земель.ньІХ прав че.1 

века с учетом их особенностей, о которьІХ речь шла вьІШе. 

Список /lumepamypьІ: 1. Алексеев С.С. Теория права. - М.: 
1994. 2. Кашепов 1З.П . Инспnут судебной заmюьІ прав и свобод rра1Ждан и средспа 
реализации/ІГосудерепо и nраво.- 1998.- N2 2. 3. Общая теория права и rосуда 
Учебник/Под ред. 8 .8 . Лазарева. - 2-е изд., nерераб. и доп. - М.: Юристь. - 19 
4. Общая теория nрав человека/Рук. авт. кoJL Е.А Лукашева. - М.: ІJ{орма, 1996. 5. П 
ров В. В. Правовая охрана природь1 в СССР. - М.: Юрид. JШТ. - 1984. 

В.П. Жушман, канд .. юрид. наук, 

З.Ф. Самчук, ка11д. юрид. наук 

ЗАХИСТ ПРАВ ГРОМАДЯН В УМОВАХ ПРИРАТИЗАЦІЇ 
ЗЕМЛІ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ В КОЛЕКТИВНІЙ ВЦСНОСП 

Встановлення ринкових відносни в агропромисловому ком 

плексі викликало необхідність рефорМування земель}!:ІИх відносин 
однієї з основ перебудови аграрного сектора. Земе.ІtЬна реформа 
Україні розпочалася з формувания правової бази . Земельний коде 
УРСР, Постанова Верховної Ради УРСР "Про зем~ну рефор~ 
передбачили перерозподіл земель з одночасним наданням їх 

· постійне володіння колгоспам, постійне користування радгосп 
іншим державним сільськогосподарським підприємствам та opra . ~ . 
З3ЩJІМ та В ДОВІрЧе ВОЛОДІННЯ громадянаМ З правоМ СПадкуВ•<UІJ"-1. 

• Таким чином, перші нормативні акти по :lемельному законодав 
зберігали монополію держави на земельну власність . Право на 
даж землі не передбачалося, земля не визначалась як товар . 

· Прийняття Верховною Радою України Земе.JjЬНОГО кодексу 
новій редакції в березні 1992 р., яким, крім державІІої власності 
землю введені приватна та колективна власність, започаткувало 
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формування цивіJJ.ізованого ринку землі в Україні. . 
Вагоме значення має положення цього Земельного кодексу 

про пріоритетність права на приватизацію землі тими, хто і1 оброб

дяє. Не nозбавляються права на приватизацію землі й інші грОмадя
ни , яким виділяється земля для індивідуального будівництва, садів- · 
иицтва, дачиого та гаражного будівництва, а також для організації і 

ведіння селянського (фермерського) господарства . 

Сільськогосподарським кооперативам , колективним сільсь

коІІосподарським підприємствам та сільськогосподарським акціоне

рним товариствам земля передавалася безкоштовно в ко.:~ективну 

власність . Передбачалася передача землі в колективну власність на 

таких же умовах створеним на базі приватизованих радгоспів та ін

ших державних сільськогосподарських підприємств колективним 

сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським коо

перативам та сільськогосподарським акціонерним товариствам. 

Підприємствам і організаціям інших організаційно-правових форм, 

у тому числі створеним на базі приватизованих державних підпри

ємств, земля в колективну власність не передається. 

Колективна власність на землю закріплена і Законом 
України "Про колективне сільськогосподарське підприє~ство" , хоча 

така форма власності не передбачена Конституцією України. 

До цього часу чинним земельним законодавством не вирі

шено пигання паювання землі , що знаходиться в колективній влас

ності сільськогосподарських підприємств і організацій. 

ЗемеЛЬНИМ КОДеКСОМ УкраЇНИ (СТ. 5), ЛИШе Передбачено, ЩО 

член колективного сільськогосподарського підприємства, сільсько

господарського кооперативу, сільськоrосподарськоrо акціонерного 

товарист~а в разі виходу з нього з метою створення селянського 

(фермерського) господарства, має право одержати свою частку землі 

в натурі (на місцевості) . Ця земельна частка може успадковуватись, 

а при . продажу земельної частки інші члени підприємства, організа-
ції мають переважне право на П приДбання. · 

Законом України "Про колеJ..•ивне сільськогосподарське 
підприємство" передбачене аналогічне положення. · 
· Таким чином, приватизація землі, що знахоДИться в колек-

тивній власності , згідно з земельним кодексом, можлива лише в разі 

виходу співвласника з . колективу для створеннЯ селянського 
(фермерського) господарства. · . · 

Повна приватизація землі, що знаходиться в колективній 

власності, шляхом 1ї розпаювання між 1fЛенами колективнИх сільсь-
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когосподарських підприємств, сшьськогосподарських кооперативів 

та сільськогосподарських акціонерm:х товариств _передбачена Ука

зом президента України від 10 лисюпада 1994 р. "Про невідкладні 
заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогоспо

дарського виробництва". Указом зсбов'язано організації землевпо

рядкування в найкоротші строки зщйснити розподіл землі, що зна

ходиться в колективній власності, на земельні частки (паї) без виді

лення їх у наlУРі (на місцевості) . Кожному Ч.іІену колективного сіль

ськогосподарського підприємства, сільськогосподарського коопера

тиву · та сільськогосподарського акціонерного товариства (і тільки), 

_відповідно до Указу видається сертифікат на право приватної влас

ності на земельну частку (пай) із зазначенням в ньому розміvу паю в 

умовних кадастрових гектарах, а також його вартість у грошовому 
виразі. · 

Механізм розпаювання та приватизації землі колективноt 
форми власності нормативно закріплено Указом Президента Украї

нп від 8 серпня 1995 р. "Про порядок паювання земель, переданих у 

колективну власність сільськогосnодарськИм підприємствам та ор
ганізаціям" . На сьогодні в Україні іншого шляху (як практичного, 

так і теоретичного) прпватизації землі колективної власності не ви

значено . Україна пішла саме шляхом паюминя колективних земель, 
хоча в світовій практиці відомі такі сnособи демоноnолізації вели
ких землеволодінь, як викуп їх державою з подальшим продаже)( 

селянам, реституція на землю, зменшення великих землеволоді 

через податковий прес. 

У державі завершується найбільш відповідальний етап 

реформуванні земельних відносин - паювання земель колективноі 

форми власності. Головне в цьому mроцесі ~досягнення соціальн 

справедливості в розподілі зем,rrі. 
Указом від 8 серпня 1995 р. визначено: "При паюванні зе

мель . вартість і розміри в умовних кадастро.вих гектарах земельних 

часток (паїв) усіх членів підприємс;rв, кооперативу, товариства є рі
вними". Проте ші практиці ця проголошена соціальна справедли· 
вість не досягнута в зв'язку з різноманітністю в землезабезпече · 
різних регіонів країни, в тому числі[ і сільськогосподарських підпри 
ємств і організацій, а також наявні[СІЮ у земельному законодавст 

та окремих нормативних актах щощо/ цього питання . У даний час іс 
нують і інші проблеми, які повинні бути вирішені не лише в техні"f 
ному, але й юридичному порядку . 

Основною з них, як вбачаrnься, є забезпечення рів~ прав 
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громадян на однакові земельні дiJIЯ]I{}Uf хоча б у межах однієї Ради, 

бо при сьогоднішньому трактуванні понятгя "земел:ьна 'Частка (пай)" 

це не досягнуто. Так, на території однієї Ради може бути кількіl сіль
ськогосnодарських підпрИЄІІСТВ Та QрГанізаціЙ З різним: землезабез
nеченням , а земля розnайовується JІІИШе між членами nевкого під

приоtства, організації. 

При обчисленні паїв не враховуються землі , які знаходяться 

у приватній власності чи постійноr.tу землекористуваюrі громадян 

(особисті підсобні господарства, присадибні ділянки, земельні діля

нки для садоводства, дачиого та гаражного будівництва). Крім того, 

ці земельні ділянки. зокрема для ведеюрІ особистоrо підсобного го

сподарства . як правило, не бувають однакових розмірів . 

За період земельної реформи в сільськогосподарських під

приємствах, організаціях виконавча вЛада забрала частину земель у 
резервний фонд та до земель запасу. Ці землі згідно з чинним зако

нодавством розпаюванню не підляrають, хоча вони знаходяться в 

тимчасовому користуванні сільськогосподарсьІ\ИХ підприємств та 

організацій. У майбутньому ці землі будуть приватизовані через ви

ділення їх громадянам для ведіння селянського (фермерського) гос

подарства , індивідуального, дачного та гаражного будівництва, са-

дівиицтва тощо. 

Не вирішена проблема громадян; що переїхали з Чорно

бильської зони. Зем.їІЯ, забруднена внаслідок аварії на Чорноб~;~льсь

кій АЕС, впкточена із сільськогосподарського обіrу, отже, вона не 

може бхти nриватизована. У ряді регіонів, куди вони nереїхали, зе

мля вже була розподілена. У результаті ця категорія громадян не 

може одержати земельний пай, хоча має на нього право. 

У законодавчо~tу порядку позбавлені можливості реалізува

ти своє право на земельний nай та його приватизацію працівники 

тих сіЛьськогосподарських підприємств та організацій; яким земля 

не nередається в колективну власність . 

Отже, ~м земельним законодавством не забезnечено 
рівні стартові умови громадянам при приватизації землі . Не усунені 
також розбіжності в визначенні розміру земельної частки (nаю) . 

Так, згідно з Земельним кодексом (ст. б) при обчисленні земельної 
частки члена сільськогосподарського кооперативу, колективного 

сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського акці
онерного товариства земельні угіддя розnоділяються не лише між 

членами даних nідприємств та організацій, але й між громадянами, 

"Зайнятими в соціальній сфері села. До таких осіб належать праців-
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НИІ<И освіти, охорони здоров'я, культури , зв'язку, торгівлі , rромадс 

кого харчування, nобутового обслуговування, nравоохоронних ор 

нів, Рад народних депугатів та їх виконавчих органів, а також пенсі 

опери з числа цих осіб . Відnовідно ж до Указів Президента зеr. 

що знаходиться в колективній власності цих підприємств та орг • 
зацій, розподіляється лише між членами та прирівненими до 

особами, якими є пенсіонер~:~, інваліди та колишні працівники 

підприємств, що маіоть право nовернутися на nопереднє місце 

ти . А таких громадян знаwо менше, ніж тих, що зайняті_ в со ці 

ній сфері села. 

До ІО.нця не вирішено також питання прІ:іВатнзації земельи 

частки (nаю) в розмірі , вказаному в сертифікаті, на право прнва 

власності на цей пай. 

Земельні частки (паї) всіх членів колективних сільсько 

nодарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сі 

ськогосподарськнх акціонерних товариств є р\вннми . У виnадку в 

ходу власника земельного сертифікату з підприємстВа, кооnерат 
товариства за його заявою здійснюється відвід земельної частки 

натурі (на місцевості) і видається державний акт на право прива 

власності на земельну ділянку, розмір якої вказано в сертифі 

Проте на практИці не для всіх власниІО.в сертифікатів це можл 
Приватизувати земельну частку в розмірі, вказаному в сертифі 

зможуть ті громадяни, яІО. nершими виявили бажання приватизув 

землю. При масовому виході майбутнім власникам земельних н 

лів необхідно перш за все прокласти дороги для під'їзду до всіх 

ляпок. Таким чином, дЛЯ тих, кому земля буде виділятнся в оста 

чергу, вона буде зайнята дорогам~ загального користування 

об'єктами інженерної інфраструктури (майданчиками, зрошу 

ними й осушувальними каналами, протиерозійним захистом зем 

тощо) . Ось чому необхідно законодавчо закріпити створення 

інженерної інфраструктури з відведенням nевної частини землі 

таких цілей. 

Не передбачено Таl{ОЖ у чинному законодавстві й обме 
ня' прав майбутніх власниІО.в колективних земель при проведе 

через земельні наділи трас, ліній зв'язку, електропередач тощо, в 

не гарантовано прав землекористувачів, які експлуатуватимуть 

об'єкти . 

Як вбачається, дЛЯ забезпечення права кожного rром 

на на земельну частку (пай) ·необхідно прийняття нормативного 

та, яким було б гарантовано компенсацію втрат за неможливість 
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одержати у приватну власність своєї земельної частки (паю) _ 

Чинним законодавством нарешті дана відповідь на запи

тання, чи бути землі товаром, яка знаходиться в колективній влас

ності : Указами Президента від 10 листопаііа 1994 Р - та 
8 серпня 1995 р . встановлено, що право на земельну частку (пай) 

може бути об'єктом купівлі-продажу, дарування, міни, успадкуван

ня, застави. Це означає, що об'єктом цих угод є не земеЛьна ділянка 
в натурі , а право на неї. Під правом на земельну частку законода

вець передбачив право вимагати у приватну власність земельної ді

пянки в розмірі земельного паю . 

Як засвідчує практика, реалізувати право на земельну част

ку (пай) як об'єкт купівлі-продажу, дарування, міни, успадкування та 

застави не завжди просто. Так, член колективного сільськогосподар

ського підприємства може продати, подарувати, обміняти своє пра

во на земельну частку (пай) не лише громадянинові , але й юридич

ній особі , бо заборони на це в Указах Президента не передбачено. 

Тоді співвласником землі, що знаходиться в колективній власності 

колективного сільськогосподарського підприємства, стає інше під

приЄJ\1СТВО чи організація, що не узгоджується Законом України 

"Про колективне сільськогосподарське підприємство" . 

Члени колективного сільськогосподарського підприємства 

самі не можуть ВИЬ.J'Пити права на земельний пай, як і підприємство, 

через тяжке фінансове становище, хоча і виступають проти продажу 

права на нього іншим фізичним чи юридичним особам. 

Крім того, члени колективних сільськогосподарських . під

приємств , сільськогосподарських кооперативів та сільськогосподар

ських акuіонерних товариств мають право на безперешкодний вихід 

з цих підприємств та організацій і на одержання безкоштовно у при

ватну власність своєї зе:wельної частки (паю) , що засвідчується дер

жавним акто:\-І на право приватної власності на землю. Одержані у 

приватну власність земельні ділянки, гранw-rний розмір яких не мо

же перевищувати норм, установпених Земельним кодексом для се

лянських (фермерських) господарств (50 га сільськогосподарських 

угідь, а загалом) , 1 ОО га власники можуть продати, подарувати, об

міняти, передати в спадщину, здати в оренду, під заставу. При від

чуженні земельної ділянки забороняється зміна цілевого призначен

ня землі . Продати пай можна лише громадянам України. Будь-яких 

інших застережень щодо розпорядження одержаною в приватну вла

сність земельною часткою (паєм) чинним законодавством не пере

дбачено. Як засвідчує Практика, відчуження земел-ьних ділянок про-
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вадиться громадянам, які не є членами сільсJ>когосnодарсьІ<l!х під

nр.иємств і організацій , а це, як застерігають окремі науковці та nра

ктики, призведе до зменшення сільськогосnодарських утідь цих під

приємств і організацій, скорочення виробництва, втрати робочих 

місць. 

Вбачається ,необхідність законодавчого в.ирішення mrraннa: 

РИНJ<У земельннх паїв з використанням nевних умов та обмежень, у 

тому чис;rі закріплення пріорите:rноrо nрава сільськогосподарських. 

nідприємств, кооnератJІВів, товариств та їх членів на nридбання чи. 

оренду земельних часrок (nаїв) своїх членів з гарантією державної 
nідтримки за рахунок видачі nільгових кредитів. 

Слід відзначити, що nраво на земельну часпсу (nай) 'lЛенів 

сільськогосподарських акціонерних товарисrв має свої особ.ливості. 
Чинне Законодавство не забороняє члену акціонерноrо товариства 
вклаСти в акці!Jнерннй каnітал вартість земельного паю, хоча і не 
nередбачає таку можливісrь. Це питання може бути вирішено стату

том самого ~кціо~ерного товариства. При цьому той, хто стає чле

ном товариства і вкладає земельну частку (nай) в акдіонерниіі каnі
тал. втрачає nраво на неї, бо земля у вартісному вираженні відбива
єrься в акціях. 

Акціонер є держателем акцій, які віи як Ч..'lен товарИства 

. може використати в _господарській діяльності цього товарисrва. 

,nродати· (або nозбутися іНІІІИМ чином) не лише членам товариства, 

але й третім особам, в то:му чдслі юридичним. Таким чином, влас

ником землі може стати не сільrосnвнробник а "nосередник" , а зем

JlЯ через риноR. цінних nаперів nопаде в ринR.овий обіг і тим самим 

може бути вилученою із сіm.ськоrосnодарськоrо виробництва . 

Вказане засвідчує, що nроблема реформування земельних 

відносин в акціонерних товариствах також повинна. бути вирішена в 

законодавчому nорЯД~()'. 

Розnаювання землі та видача сертифікатів на nраво приват

ної власності на земельну частку (пай) створили нові земельні пра

вовідносини між суб'єь."Тами власності і господарювання в аграрно

му секторі, nравове реrулювання яких rютребує лодаЛьшого удосм

налення. 

Указ nрезидента "Про оренду землі" від 23 квітня 1997 р. 
заnровадив п~редумови для того, щоб власник землі мав змогу nо

госnодарськи розпорядитися · нею, заnовнивши: деякі прогалини зе

мельного законодавства. 

Важливим є nоложення щого Указу про те, що двоє або 
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більше власників земельних сертифікатів можуть за своїм бажаИЮІМ 
здавати в оренду спільну ділянку. Отже, члени колективних сільсь

когосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, 

сільськогосподарських акціонерних товариств- власники сертифі

катів, не виходячи з членів цих підприємств та організацій, можуть 

здавати свої земельні паї в оренду з метою більш ефективного вико

ристання землі. 

Указом передбачено право на оренду землі як одни з видів 
об'єь.1ів цивільно-правових відносин: право на оренду земельної ді
лянки може бути продано, подаровано, успадковано, заставлено, об

міняно або ж відчужено іншим способом_ 

Новацією цього Указу є право обмеження кориС1)'ВЗ.НКJІ чу

жою земельною ділянкою, а також те, що право на оренду можу бу

ти пррданим на конкурентних засадах через аукціони, конкур

си і т. п. 

З метою створення умов для ефективного використання зе
млі на договірній основі встановлено коло осіб, які можуть бути 

орендодавцями та орендарями земельних ділянок, nорядок укладен

ня договору, умови та підстави його припииеиня. 

В системі орендних відносин, що складаються •. орецдодав
цями є не лише власинки земельних часток (паїв), але й .Члени сіль
ськогосnодарських підприємств і організацій, що одержали сертифі

кати на право приватної власності на земельний пай. 

Указом встановлено, що орендна плата встановлюється 
угодою сторін. У даний час кількість орендодавців значно переви

щує кількість орендарів, бо, як свідчить практиха, орендарями ви

ступають у більшості фермерські господарства. При такій ситуації 
земля може здаватись в оренду за безцінь. Для захисту сільськогос

подарських товаровиробників-:- власників земельних часток (паїв) 

та сертифікатів на право власності на земельний пай необхідно, як 

вбачається, внести необхідні зміни в чинне законодавство щодо 

орендної плати за землю. яка повинна базуватися на кадастровій 

оцінці землі. 

Вбачається також необхідність у законодавчому закріпленні 

захисту зданої в оренду землі від погіршения її якості, бо в угоді про 

здачу земельних ділянок та паїв в оренду юридично засвідчується 

зобов'язання орендодавця не втруча1ися в справи орендаря. 

Список Лi11]epamypu: l. Бідо~· .>Сті Верховної Ради України. 2. Урмо-
вий кур'єр. • · · 

. 133 


	ЗМІСТ
	Таций В.Я., Тодыка Ю.Н. Всеобщая декларация прав человека и проблемы становления конституционализма в Украине 
	Рабiнович П.М. Права людини: загальнотеоретичнi засади
	Тарасов 0.В. Юридична природа Загальної декларації прав людини 
	Семенов В. С., Трагнюк О.Я. Правове та полiтичне значення Загальної декларації прав людини
	Пирогова С.І. Загальна декларація прав людини - перший мiжнародний документ про права i свободи людини (до 50-рiччя прийняття) 
	Чефранов В.О., Петрова Л.В. Обмеження влади i забезпечення прав людини як фундаментальні принципи сучасної державності 
	Кушніренко 0.Г., Слiнько Т.М. Права людини в умовах формування правової держави i становлення конституційного ладу України 
	Дашковська 0.Р. Принцип поділу влади як гарантія політичної свободи людини i громадянина 
	Осипова Н.П. Законність як загальний принцип захисту прав людини (соцiологiчний аспект) 
	Скомороха В.Є. Конституційний Суд України в системі органів державної влади
	Марцеляк 0.В. Формування інституту омбудсмена в Україні: полiтико-правовi проблеми 
	Буроменекай М.В., Хорольский Р.Б. Защита прав человека в Европейском союзе 
	Тащенко Н.М. Нормы Конституции Украины как база административно-процессуального статуса гражданина 
	Битяк Ю.П. Правовi засади забезпечення прав людини i громадянина в сферi державної служби 
	Гаращук В.Н. Контроль общественных формирований и граждан как способ защиты прав личности в сфере государственного управления 
	Компанiєць I.М. Деякi питання правового забезпечення вiросповiданяя а Українi
	Шульга М.В. Естественное земельное право в системе прав человека 
	Жушман В.П., Самчук 3. Ф. Захист прав громадян в умовах приватизації землі, що знаходиться в колективній власності 
	Задихайло Д.В. Предпринимательская деятельность в системе международных стандартов прав человека 
	Багун В.А. Международный гражданский процесс и защита прав человека 
	Федоров С.Е. О некоторых проблемах защиты прав налогоплательщиков по украинскому законодательству 
	Бантышев А. Ф. Преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка в проекте УК Украины 
	Голина В.В. Предупреждение преступности и права человека 
	Кудас И.Б., Кудас С.В. Предупреждение пыток: теория и практика. пенитенциарного законодательства Украины 
	Трубников В.М. Всеобщая декларация прав человека и проблемы правового положения осужденных к лишению свободы 
	Степанюк А. Ф. Всеобщая декларация прав человека и принципы деятельности органов и учреждений исполнения наказаний 
	Мирошниченко Т.Н. Нравственные основы уголовного судопроизводства и проблемы реализации положений Всеобщей декларации прав человека
	Туманянц А.Р. Международно-правовые нормы о роли суда в защите прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве 
	Погорецкий Н.А. Прокурорский надзор за предварительным следствием - одна из важнейших гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина
	Герасина Л.Н. Проблема региональных и политических стандартов в реализации прав человека 



