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І. МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА.
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
УДК 34.01
© 2005 р. П.С. Пацурківський
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНА ПАРАДИГМА ФІНАНСОВОГО ПРАВА
Постановка проблеми. Несподівано для всіх
– теоретиків та практиків фінансового права,
юриспруденції в цілому – фінансове право як
галузь права, як навчальна дисципліна і особливо
як наука завдяки майже безмежній суспільній
затребуваності перетворилося із своєрідної Попелюшки у справжню казкову Фею, сконцентрувало та утримує навколо себе ніколи раніше не
бувалий стійкий інтерес, все помітніше впливає
не тільки на стан публічних фінансів у суспільстві, але й на державну політику в цілому. Уже
півтора десятка років не вщухає дискусія з приводу фінансового права – його сутності та змісту,
принципів, форм та методів, ряду інших основоположних аспектів. Чи не найяскравіше це проявилося у цілій серії представницьких міжнародних наукових конференцій з фінансового права,
що відбулися в даний період: „Проблеми фінансового права” (червень 1996 р., м. Чернівці);
„Бюджет – податки – банки” (лютий 1998 р.,
м.Москва); „Фінансове право на рубежі століть”
(травень 2002 р., м. Санкт-Петербург); „Фінансовий механізм та його правове регулювання” (квітень 2003 р., м. Саратов); „Фінансово-правова
доктрина постсоціалістичної держави” (вересень
2003 р., м. Чернівці); „Фінансове право в умовах
ринку в ХХІ столітті” (вересень 2004 р., м. Москва), „Фінансове право на початку третього тисячоліття” (квітень 2005 р., м. Єкатеринбург).
Діапазон думок та підходів щодо сутності
фінансового права, які висловлювались та відстоювались на даних конференціях, відобразив не
тільки різноманітність позицій вчених з приводу
другорядних його питань, але й навіть полярність позицій з приводу корінних аспектів фінансово-правової теорії. Своєрідно підсумовуючи
ситуацію, що склалася нині в науці фінансового
права постсоціалістичних країн, відомі її представники Г.А.Тосунян та О.Ю.Вікулін нещодавно відзначили в одному з провідних спеціалізованих фінансово-правових журналів, що „наші
нинішні уявлення про фінансове право багато у
чому базуються, з одного боку, на застарілому
(дореволюційному) розумінні категорії „фінан8

си”, а з іншого – на радянських політикоправових поглядах” [13, c.7]. Сучасний розвиток
системи права, резюмують вони там же, дає підстави і навіть змушує якісно переглянути концептуальні засади фінансового права [13, c.7].
Ще більше переконує в останньому висновку
ступінь наукової розробки проблеми. До найбільш дискусійних питань теорії фінансового
права традиційно належали і продовжують залишатися такими ж наступні: 1) які саме об’єкти
і чому належать до сфери фінансового права;
2) які фонди грошових коштів необхідно включати в цю галузь; 3) який характер фінансовоправових відносин – майновий, владний чи інший; 4) що являє собою система фінансового
права; 5) в чому сутність та особливості фінансово-правового методу (чи методів) регулювання
(детальніше про це дивіться: [1; 2]). Інакше кажучи, в якості головного об’єктивного критерію
віднесення правових норм до галузі фінансового
права обирався та продовжує обиратися нині матеріальний зміст суспільних відносин, що регулюються фінансовим правом – публічних фінансів. Усі вищезазначені проблеми розв’язувались
дослідниками у минулому та вирішуються нині
головним чином у залежності від розуміння ними суті та природи публічних фінансів.
Наприклад, М.В.Карасева обґрунтовує висновок про те, що „у сучасних умовах досить переконливо проявився майновий характер відносин, що регулюються фінансовим правом” [7,
c.10] (курсив мій – П.П.). Сьогодні стало цілком
очевидно, – резюмує вона, – що фінансове, так як
і цивільне, право регулює дві групи суспільних
відносин. По-перше, воно регулює відносини
власності, тобто відносини по володінню, використанню та розпорядженню майном. По-друге,
фінансове право регулює відносини по переміщенню майнових благ від однієї особи до іншої”
[7, c.12]. Нарешті, М.В.Карасева підкреслює:
„Мимо всього іншого, фінансове право регулює
відносини власності фізичних осіб і організацій”
[7, c.14]. Тобто, наяву не описка відомого вченого, зроблена у запалі полеміки, а свідома позиція,
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.
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послідовна лінія, не зважити на яку значило б не
тільки погрішити проти істини, але й образити
неувагою відомого теоретика фінансового права.
У значній частині наукових робіт, навчальній
літературі і навіть у новітніх нормативно-правових актах найвищого рівня продовжує залишатися точка зору на фінансові правовідносини як
відносини владні. Зокрема, у Податковому кодексі Російської Федерації, прийнятому у 1998
р., відзначається, що „Законодавство про податки
і збори регулює владні відносини ...” [10, Ст. 1].
Деякі теоретики права прийшли до висновку
про зникнення фінансового права як окремої галузі права та про виникнення на його основі у
якості „самостійних основних галузей” „податкового і бюджетного права” [3, c.85]. Так і виникає потреба запитати в автора цих оціночних
суджень, в чому ж дійсно полягає якісна відмінність предметів цих, з дозволу сказати, „галузей
права”, якщо податки і бюджет є різновидами
перерозподільних відносин у сфері публічних
фінансів? Проявляючи непослідовність, у цій же
монографії Д.В.Вінницький робить висновок
„про комплексність фінансового права на сучасному етапі” [3, c.86].
На противагу Д.В.Вінницькому відомий вітчизняний теоретик права А.А.Нечай переконливо
обґрунтовує, що в постсоціалістичній Україні,
інших пострадянських країнах предметом фінансового права є усі публічні фінанси, внаслідок
чого обсяг предмету даної галузі суттєво розширився, зріс. Це сталося внаслідок появи такої нової ланки публічних фінансів, як публічні фінанси суспільного (соціального) призначення. Вони
не належать ні до державної, ні до комунальної
власності. Їх матеріальною основою виступають:
1) публічні солідарні фонди коштів обов’язкового соціального страхування, а саме: Фонд загальнообов’язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття; Фонд соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань; Фонд
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; 2) публічні накопичувальні фонди
коштів обов’язкового соціального страхування –
недержавні пенсійні фонди, через які здійснюється
накопичення, інвестування, розподіл та використання коштів обов’язкового державного накопичувального пенсійного страхування (коштів другого
рівня пенсійної системи) [10, c.65, 99].
Виклад основного матеріалу дослідження.
Абсурдно резюмувати, що предмет фінансового
права зникає і водночас розширюється, що ним є
одночасно майнові та владні відносини, що як
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галузь права фінансове право є одночасно профілюючою, спеціалізованою та комплексною галуззю тощо. Це суперечило б найфундаментальнішим постулатам теорії права, багатократно
підтвердженим життям. Тому у світлі вищевикладеного цілком природнім є пошук теоретиками фінансового права адекватного виходу із ситуації, що склалася у науці фінансового права.
Зокрема, уже згадувані нами вище Г.А.Тосунян
та О.Ю.Вікулін, спираючись, за їх словами, на
теорію С.С.Алексєєва, висунули гіпотезу про
формування у системі права нової профілюючої
галузі права, що має своїм предметом одночасно
публічні і приватні фінанси, так званого „нового
фінансового права” [13, c.9]. Проте вони забули
або не врахували з інших причин при цьому уроки радянської держави, яка уже поширювала в
період свого існування загальнодержавний фінансово-правовий режим на недержавні, зокрема, колгоспно-кооперативні публічні фінанси. В
підсумку це виявилось однією з найвагоміших
причин спочатку фінансового, а за ним й повного
краху як радянської держави, так і колгоспнокооперативної системи та радянського суспільства в цілому. І це не було випадковістю, а стало
результатом глибоко закономірним. На неминучість аналогічних наслідків при застосуванні неадекватних змісту правових форм на практиці неодноразово звертали увагу як загальні теоретики права, так і корифеї науки фінансового права.
Наприклад, П.М.Годме, досліджуючи державні і приватні фінанси Франції другої половини ХХ століття, тобто, у період їх повної зрілості, класичних форм та змісту, зазначав: „Інколи
видається доцільним допускати деяку аналогію
проблем приватних фінансів з метою їх кращого
та більш легкого вирішення, однак при цьому у
жодному випадку недопустимо забувати про
фундаментальну відмінність між державними і
приватними фінансами” [4, c.40]. Основна відмінність, на думку П.М.Годме, зумовлена тим
фактом, що стан приватних фінансів і динаміка
приватних фондів залежать від законів ринкової
економіки. Стан же і динаміка публічних фінансів визначаються рішеннями держави та діями
інших інститутів публічної влади. З цього випливає ряд наслідків, що відрізняють державні
фінанси від приватних, а саме:
а) держава може у примусовому порядку забезпечувати свої доходи шляхом запровадження
оподаткування. Саме таким чином насамперед
забезпечується можливість витрачання державних коштів. Водночас неможливе примусове виконання по відношенню до самої держави. Що ж
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стосується приватних осіб, то тут ситуація зворотня: вони не можуть у примусовому порядку
легітимно забезпечувати свої доходи і, відповідно, можуть виявитись неспроможними виконати
свої зобов’язання;
б) державні фінанси пов’язані з грошовою
системою, яка у більшій чи меншій мірі керується державою, тоді як ця грошова система не залежить від волі приватних власників, котрі розпоряджаються тільки власними фінансами;
в) приватні фінанси у якості основної мети
мають отримання прибутку. Публічні ж фінанси,
навпаки, є засобом забезпечення так званого загального інтересу;
г) нарешті, розміри державних фінансів незрівнянно більші, ніж розміри приватних фінансів,
якими розпоряджаються окремі особи. Цих відмінностей цілком достатньо, резюмує П.М.Годме, щоб
розглядати фінансове право як самостійну науку,
яка не дивлячись на свій зв’язок з приватними фінансами, чітко відмежовується від останніх і не
залишає місця для того, щоб створити єдину науку
про фінанси, яка б об’єднувала як державні, так і
приватні фінанси [4, c.41-42].
Тим більшою помилкою було б намагання
поширити режим правового регулювання публічних фінансів також і на приватні фінанси під
виглядом того, що „нерідко просто неможливо
визначити, – як хитрувато, однак від цього не
менше помилково, стверджують деякі автори, –
де закінчується одне і розпочинається друге” [13,
c.10]. Реалізація цього неминуче і дуже швидко
призвела б на практиці до відновлення тотального панування етатизму як у сфері публічних, так і
в сфері приватних фінансів, до нехтування правами та законними інтересами усіх власників
приватних фінансів. Уже тому дана концепція є
науково неспроможною, а політично шкідливою
та небезпечною.
Корінне розв’язання цілого вузла проблем,
що нагромадились в теорії та практиці фінансового права, на нашу думку, полягає у адекватному пізнанні та відображенні істинної природи
публічних фінансів, у з’ясуванні взаємозв’язку та
взаємодії між ними і фінансовим правом. Дореволюційна, радянська і пострадянська наука фінансового права відповідей на дані питання поки
що не дала, хоча наявний емпіричний матеріал і
теоретичні доробки уже дозволяють це зробити.
Пануючим в науці фінансового права України, інших постсоціалістичних країн продовжує
залишатись юридичний позитивізм як тип розуміння фінансового права. Він сформувався та
досяг класичних форм зрілості ще у бувшій Ра10

дянській державі. Ця доктрина абсолютизує позитивне начало у фінансовому праві, його форму
і по суті заперечує визначальну роль у ньому
публічних фінансів, тобто, його основи. Визначаючи предмет фінансового права, представники
цієї доктрини обмежуються тільки встановленням сфери, меж застосування позитивного фінансового права [12, c.64], іноді перераховуючи
при цьому окремі елементи дійсного предмету
фінансово-правового регулювання. Практична
реалізація позитивістської доктрини фінансового
права, поряд з породженням множини інших недоліків, дозволяє державі протиправно змішувати публічні фінанси з фінансами приватними,
недержавними, викликаючи цим самим до життя
безліч найскладніших проблем для себе і суспільства в цілому.
Історичний досвід, щоденна сучасна практика фінансової діяльності держави підтверджують, що останнє є неминучим наслідком не менших проблем у пануючому розумінні фінансового права, втіленому у фінансову політику держави. Це розуміння фінансового права – юридичний позитивізм – сформувалось і набуло класичних рис у період, коли майже все приватне було
знищене і тотально панувала державна власність
на засоби виробництва та результати праці, а недержавний сектор складав мізерну частку процента у всьому ВВП та національному доході,
грошові ресурси переміщались із фонду в фонд,
не залишаючи одного і того ж власника – державу. Питання, правомірно чи ні здійснюється таке
переміщення грошових ресурсів, фактично перейшло за цих умов в число другорядних з точки
зору юридичної суті даних процесів та надзвичайно небезпечних для тих, хто ним переймався,
з політичної точки зору.
За таких умов навряд чи міг з’явитись навіть
сумнів про методологічну неповноцінність визначення предмету фінансового права тільки через вказівку на його межі, сферу застосування
позитивного фінансового права всупереч загальноприйнятому у науці континентальної системи
права критерію поділу права на галузі відповідно родовим ознакам змісту суспільних відносин, що регулюються тією чи іншою системою
норм права. Тим не менше і тоді визначення предмету фінансового права тільки через його позитивну сторону, межі фактичного поширення фінансово-правових норм, не переставало бути помилковим. Саме тоді й склалася панівна до нині,
але від цього не менш помилкова парадигма фінансового права, яка стверджує, що фінансове
право покликане слугувати виключно фінансоЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.
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вим інтересам держави, що воно у якості свого
предмета регулює владно-майнові відносини, що
як галузь права воно є похідним від так званих
основоположних галузей права, насамперед конституційного права і адміністративного права та
що системоутворюючою категорією науки фінансового права є категорія „фінансова діяльність держави”.
В постсоціалістичний період розвитку ситуація у сфері публічних фінансів і фінансів в цілому докорінно змінилась. Питома вага ВВП, виробленого у державному секторі, різко скоротилась та продовжує зменшуватись, а питома вага
ВВП, виробленого у недержавному секторі, навпаки, стала переважаючою та продовжує збільшуватися. Тобто, держава опинилась в ситуації,
коли поступово, але неухильно звужуються її можливості протиправно зловживати природними правами та законними інтересами первинних власників в ході формування публічних фондів грошових
коштів, коли фінансове законодавство держави
об’єктивно вимушене у все більшій мірі втілювати
її природне фінансове право. Відповідно стала неминучою та невідкладною кардинальна зміна розуміння предмету фінансового права, більше того –
заміна доктрини юридичного позитивізму у фінансовому праві як такої, що відображає підходи у
даній сфері етатистського типу держави, на нову
фінансово-правову доктрину, яка б адекватно увібрала в себе та відобразила цінності правової держави та громадянського суспільства.
В чому ж повинна полягати сутність нової
доктрини фінансового права і в чому ж сутнісні
хиби доктрини старої? На нашу думку, ключ до
істинного розуміння цих питань і, відповідно,
пошуку і формулювання адекватних відповідей
на них можна знайти у А.Б.Лисюткіна, який, зокрема, обгрунтував висновок, що для правильного
розуміння юридичної природи помилки важливе
значення має усвідомлення ширшої проблеми –
співвідношення об’єктивного і суб’єктивного в
праві – якій у юридичній літературі приділена достатня увага. „Похибка, – резюмує А.Б.Лисюткін, –
це наукова абстракція, зумовлена обмеженістю
знань про закономірності розвитку юридичної надбудови суспільства і практики, що відображає в
кожний конкретний момент невідповідність результатів пізнання принципам і вимогам істини і
сприяє настанню помилки” [8, c.90].
Загальновідомо, що юридична надбудова
суспільства в цілому детермінована його економічною системою, звідси фінансово-правова її
частина не може не бути зумовленою такою специфічною частиною економічної системи сусЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

пільства, як публічні фінанси. Це повністю відповідає принципу соціального натуралізму, який
є одним з основоположних принципів пізнання
права. Тобто, сутнісні характеристики фінансового права необхідно шукати у проявах сутності,
принципів, змісту і закономірностей публічних
фінансів, а не навпаки, оскільки останні є найбільш узагальненим об’єктом фінансового права.
Тим не менше всупереч цьому на практиці
серед юристів-фінансистів взяла гору зворотна
позиція і більшість із них стверджує, що фінансові відносини можуть існувати та існують виключно у формі правовідносин. З цієї нагоди ще
Ю.А.Ровінський писав, що „прибічники цієї точки зору по суті не роблять відмінності між впорядкованою фінансовою діяльністю держави і
характером суспільно-виробничих відносин, пов’язаних з нею. Внаслідок цього фінансові відносини існують нібито тільки у формі фінансових
правовідносин. Безпідставність даної концепції
очевидна” [12, c.60].
До аналогічного з нашим розуміння діалектики
публічних фінансів і фінансового права у наш час
прийшли і ряд інших сучасних вчених юристівфінансистів. Зокрема, О.М.Горбунова підкреслює:
„Взагалі необхідно мати на увазі, що за кожною
фінансово-правовою нормою обов’язково приховується її економічний зміст, що є об’єктивною
реальністю, яка в жодному випадку не може бути
змінена поза економічними законами...” [5, c.39].
В чому ж полягає об’єктивна економічна природа
публічних фінансів, або, інакше кажучи, у якій ролі
вони дійсно виступають у житті?
Аналіз літератури про публічні фінанси з неминучістю переконує, що і в науці про них ще залишилося багато дискусійних проблем. Проте питання про сутнісні характеристики фінансів наукою про фінанси уже вирішено. Зокрема, у відомому підручнику з фінансів під редакцією
Л.А.Дробозіної підкреслюється, що публічні фінанси є інструментом розподілу і перерозподілу
ВВП і національного доходу, знаряддям контролю за утворенням і використанням фондів
грошових коштів держави, інших інститутів
публічної влади (підкреслено мною – П.П.). В
цьому найбільш концентровано проявляється сутність та зміст їх функцій [11, c.5]. Такої ж точки
зору на публічні фінанси та на їх функції дотримуються й інші відомі фахівці науки про фінанси.
Держава, враховуючи публічні потреби, які
завжди детерміновані рівнем розвитку продуктивних сил суспільства, масштабами державної діяльності тощо, повинна надавати об’єктивним за змістом публічним фінансовим відносинам адекватні
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правові форми, а не довільно конструювати останні. Вона це здійснює головним чином з допомогою
фінансового права. Звідси матеріальним предметом фінансового права є функції публічних фінансів, інакше кажучи, розподільні, перерозподільні і контрольні відносини у сфері публічних
фінансів. Це відносини не грошові, хоч без посередництва грошей вони не можливі в принципі.
Це відносини не майнові, хоча завжди здійснюються з приводу майна, вираженого у грошовій
формі. Це відносини не владні, тому що сенсом,
квінтесенцією фінансових відносин є не підпорядкування волі одного суб’єкта – держави – волі іншого суб’єкта, наприклад, платника податків, а розподіл (перерозподіл) частки недержавної власності на користь держави або іншого
суб’єкта публічної влади та контроль за пропорціями, механізмом цього розподілу.
Таким чином, фінансове право можна визначати, як систему норм права, що регулюють
розподільні, перерозподільні і контрольні відносини у сфері публічних фінансів з метою
створення публічних фондів грошових коштів
для задоволення публічних потреб. Йому (фінансовому праву) іманентні установча, організаційна і контрольна функції, шляхом здійснення
яких інститути публічної влади, насамперед
держава, реалізують функції публічних фінансів.
Установча функція фінансового права проявляється насамперед у встановленні, зміні та відміні видів фінансових платежів, визначенні основних, додаткових та факультативних елементів
їх юридичного складу. Вона реалізується головним чином шляхом прийняття фінансового законодавства, оскільки згідно конституціям майже
усіх демократичних держав світу ці питання є
предметом відання законодавця. Більше того,
аналіз цих же конституцій переконує в існуванні
так званого конституційного фінансового права.
Останнє найбільш концентровано проявилось в
тому, що у конституціях багатьох із цих держав –
Австрії, Німеччини, Ірландії, Іспанії, Польщі,
Португалії, Румунії, Словенії, Швеції та інших –
у тій або іншій постановці виділені спеціальні
розділи про публічні фінанси. Однак головне полягає в тому, що розподільні та перерозподільні
фінансові відносини передбачають хоча й легітимне, але все-таки вторгнення у відносини
власності, які є фундаментальною загальнолюдською цінністю, однією з першооснов людської
цивілізації і тому перебувають під особливим
захистом конституцій держав у всіх країнах. З
іншого боку, публічні фінанси мають визначальне значення для нормального функціонування
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інститутів публічної влади та забезпечення публічних інтересів, тому вони також перебувають
під особливим захистом конституцій держав.
Організаційна функція фінансового права насамперед зумовлена необхідністю вироблення і
реалізації механізму погодження публічного і
приватного інтересів у фінансових правовідносинах, встановлення природного балансу між
цими інтересами. Вона проявляється головним
чином у визначенні суб’єктів фінансового права
та їх повноважень, а також фінансово-правових
процедур реалізації їх прав та обов’язків. Методологічно це найменш складна, але практично
найбільш обширна і трудомістка частина фінансового права. Цією функцією майже повністю
охоплюються процесуальна і процедурна частини фінансового права. Як першу, установчу
функцію фінансового права, так і його організаційну функцію, на нашу думку, належить віднести до більш або менш теоретично розроблених,
досліджених аспектів фінансового права, хоча
вони ще також містять в собі чимало невирішених, помилково чи тільки частково вирішених
теоретичних і методологічних питань.
Контрольна функція фінансового права є
правовим відображенням контрольної функції
фінансів, яка насамперед створює об’єктивні передумови для дотримання вартісних пропорцій в
ході розподільних та перерозподільних процесів
і процедур. Як справедливо зазначає О.М.Горбунова, „фінанси є найкращим інформаційним
джерелом як у сфері економіки, так і щодо соціальних процесів, які відбуваються у державі та
в суспільстві” [5, c.56]. Тому контрольна функція
фінансового права проявляється у юридичному
нормуванні публічних фінансових відносин, які
завжди відзначаються планомірним характером.
З її допомогою регламентуються як умови розподілу доходів і прибутку, що вкладаються власниками у розширене відтворення доданої вартості, так і умови їх платежів у публічні фінансові
фонди. Тому роль контрольної функції фінансового права у правовому забезпеченні фінансової
діяльності інститутів публічної влади переоцінити важко. Тим не менше в науці фінансового
права вона досліджена значно менше двох попередніх функцій фінансового права, недостатньо.
Таке розуміння предмету і змісту фінансового права, його функцій, на нашу думку, найбільш
адекватно відповідає його справжній природі. З
його позицій стає можливим розв’язати й усі інші дискусійні питання сучасної теорії фінансового права – про природні межі фінансового права,
про систему фінансового права і системоутвоЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.
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рюючі фактори, про місце фінансового права в
системі галузей права, про системоутворюючу
категорію науки фінансового права та інші.
Безсумнівно, природними межами фінансового права є природні межі публічних фінансів,
тобто, завжди і повсюди фінансовим правом повинні регулюватись усі без виключення розподільні, перерозподільні і контрольні відносини у
сфері публічних фінансів, оскільки усі їх види –
бюджет, податки і т.д. – утворюють єдиний предмет фінансового права. Не поширювати дію фінансового права на якийсь із видів публічних
фінансів означало б приректи його на хаотичність, неоформленість, неминучим наслідком
чого завжди стає неповне і не в публічних інтересах використання їх внутрішнього потенціалу.
І навпаки, поширити дію фінансового права на
інші суспільні відносини – владні, майнові, навіть на приватні фінанси тощо – означало б застосувати до цих об’єктивних за змістом відносин
неадекватну правову форму, яка у кожному з
аналогічних випадків вступала б в антагонізм із
невластивим їй змістом, спотворювала б цей
зміст, деформуючись при цьому сама, приносила
б для суспільства замість прогресу та задоволення його інтересів найрізноманітніші проблеми та
катаклізми, старих і нових свідчень чого достатньо. В постсоціалістичний період розвитку суспільства природні межі фінансового права розширились. А.А.Нечай обґрунтувала висновок
про те, що це стало закономірним наслідком
об’єктивної еволюції системи публічних фінансів, появи такої їх ланки, як публічні фонди коштів соціального призначення, за рахунок яких
задовольняються публічні інтереси, що визнані
державою або органами місцевого самоврядування, але не стали державною або комунальною
власністю [10, c.98].
Система фінансового права завжди детермінується системою публічних фінансів, що складаються з окремих ланок, відособлених одна від
іншої в силу свого об’єктивного місця у розгалуженому та складному ланцюгу розподільних,
перерозподільних та контрольних відносин у
сфері публічних фінансів, однак за своїм об’єктивним економічним змістом однорідних. Цей
висновок, багаторазово обґрунтований відомими
вченими-фінансистами, що належать до різних
історичних періодів та наукових шкіл, дозволяє
засумніватися в істинності твердження Д.В.Вінницького щодо дійсного предмету фінансового
права про відсутність у ньому „системи однорідних суспільних відносин, правове регулювання
яких мало б здійснюватися єдиним методом та
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

спорідненими правовими засобами” [3, c.86]. Якраз навпаки, предмет фінансового права відзначається саме однорідністю, внутрішньою єдністю економічного змісту відповідних суспільних
відносин. Тому, якщо залишатися на позиціях
предметної визначеності кожної із галузей права,
необхідно визнати єдність фінансового права як
системи юридичних норм, що регулюють суспільні відносини, спільною родовою рисою яких є
розподільний, перерозподільний і контрольний
характер. А єдина за економічним змістом фінансова системи не може детермінувати утворення декількох якісно різнорідних галузей права. В протилежному випадку порушувався б загальнофілософський закон єдності змісту і форми, зумовленості другої першим.
Запропоноване нами розуміння предмету,
змісту, меж і системи фінансового права робить
можливим логічно завершити тривалу дискусію
про місце фінансового права в системі позитивного права тієї чи іншої держави. Сама постановка питання про виділення фінансового права
з права конституційного чи права адміністративного є методологічно хибною, оскільки в кожного з них свої, якісно відмінні між собою предмети правового регулювання. Звичайно, це з наукової точки зору. Фактична ж історія фінансового
права багатьох держав, в т.ч. історія вітчизняного фінансового права, містить в собі безліч прикладів, коли тривалий період часу фінансовоправові відносини в силу найрізноманітніших
причин помилково відносились до сфер права
державного, адміністративного чи того й іншого
разом. Відновлення наукової істини у таких випадках у формі обґрунтування галузевої самостійності фінансового права і створило ілюзію
виділення фінансового права з інших галузей
права. Неспівпадання часу виявлення наукою фінансового права з часом його дійсної появи, наявність різних думок вчених з цього приводу аж ніяк
не означає, що на протязі усього попереднього періоду суспільного розвитку фінансове право не існувало взагалі чи було складовою частиною іншої
галузі права. Це свідчить тільки про недостатність
пізнання наукою фінансового права зокрема і
юриспруденцією в цілому багатьох ключових теоретичних і методологічних проблем фінансового
права та практики його застосування.
Не загрожує фінансовому праву і небезпека
його зникнення внаслідок бурхливого розвитку у
даний час його окремих інститутів, насамперед
інститутів бюджетного і податкового права, тому
що це не зумовило і не може призвести в принципі зміну правової природи публічних фінансів.
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Відмінності між бюджетом і податками як ланками публічних фінансів носять не якісний характер, а стосуються лише особливостей та деталей, форм їх прояву. Тому, якщо залишатися на
позиціях об’єктивності та неупередженості, то
немає сенсу створювати дві чи навіть більше галузей фінансового права, які відрізнялися б між
собою не сутнісними рисами, а деталями. Крім
того, що це стало б знову відходом від загальноприйнятого критерію поділу сукупності юридичних норм на галузі права у відповідності з предметом їх регулювання, такий методологічно хибний підхід ще більше розбалансував би та віддалив фінансово-правові режими різних ланок єдиної за родовими ознаками системи публічних
фінансів, що і без цього з надлишком має місце у
різних інститутах фінансового права.
Категорія „фінансова діяльність держави”,
що відіграє системоутворюючу роль в позитивістській доктрині фінансового права, у соціологічній (природно-позитивній) доктрині фінансового права такого значення не має, оскільки вона
не є адекватним правовим відображенням об’єктивної сутності публічних фінансів, а по суті
виступає квінтесенцією протиправного (рівнозначно протиприродного) маніпулювання державою публічними фінансами всупереч їх істинній
природі. Системоутворююча категорія науки фінансового права з позицій принципу соціального
натуралізму, крім усього іншого, насамперед повинна відображати та виражати одночасно правове начало, правове мірило публічних фінансів,
підкреслювати їх правомірний характер. Звідси,
виходячи з того, що предметом фінансового права є об’єктивні розподільні, перерозподільні і
контрольні відносини у сфері публічних фінансів, що система фінансового права є (у гіршому
випадку, повинна бути!) адекватним відображенням об’єктивної за своїм змістом системи
публічних фінансів, логічно допустити, що системоутворюючою категорією нової науки фінансового права повинна стати категорія „правове
регулювання публічних фінансів”. Вона є найзагальнішою, універсальною категорією, відображає
об’єктивну реальність, тобто, відповідає усім канонічним вимогам до такої категорії. Усі інші категорії науки фінансового права є її конкретизацією –
„емісійне право”, „бюджетне право”, „податкове
право”, „фінансово-правові акти”, „фінансовоправові норми”, „фінансово-правові відносини” чи
органічно пов’язані з цією категорією своїм змістом – „об’єкт фінансового правовідношення”,
„суб’єкт фінансового правовідношення” тощо.
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Висновки. У відповідності з наведеними
вище аргументами в якості сутнісних вузлових
моментів сучасної концепції фінансового права в
порядку постановки проблеми можна намітити
наступні висхідні положення. По-перше, це придання основоположного значення у фінансовому
праві правової держави та громадянського суспільства не стільки „предмету” та „методу” (при
винятковій їх важливості), скільки основоположним засадам даної галузі. Саме ці засади, багато
в чому визначаючи „предмет і метод” фінансового права в системі галузей права, є – і в цьому
найголовніше – відображенням, вираженням та
носієм сущого і належного, опорних принципів,
основних ідей, цінностей та ідеалів фінансовоправового регулювання у сучасному суспільстві.
Це щось на зразок статті 1 „Основні начала цивільного законодавства” Цивільного кодексу Російської Федерації, яка гласить: „1. Цивільне законодавство базується на визнанні рівності учасників відносин, що ним регулюється, недоторканості власності, свобод договору, неприпустимості довільного втручання будь-кого у приватні
справи, необхідності безперешкодного здійснення цивільних прав, забезпечення відновлення
порушених прав, їх судового захисту. 2. Громадяни (фізичні особи) і юридичні особи набувають і здійснюють свої цивільні права власною
волею і у власному інтересі. Вони вільні у встановленні своїх прав та обов’язків на основі договору та у визначенні будь-яких, що не суперечать законодавству, умов договору. Цивільні
права можуть бути обмежені на основі федерального закону і тільки в тій мірі, у якій це необхідно з метою захисту основ конституційного ладу,
моралі, здоров’я, прав та законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни та безпеки держави. 3. Товари, послуги і фінансові ресурси вільно переміщаються на усій території Російської Федерації. Обмеження переміщення товарів і послуг можуть запроваджуватись у відповідності з федеральним законом, якщо це необхідно для забезпечення безпеки, захисту життя і
здоров’я людей, охорони природи і культурних
цінностей” [6, Ст.1]. Звідси повинна стати непорушною інтерпретація та практичне застосування
всіх без винятку норм та положень фінансового
права під кутом зору його фундаментальних засад.
Найпершою з таких засад, нових парадигм фінансового права у громадянському суспільстві, адекватною соціологічній (природно-позитивній)
доктрині фінансового права, є покликання останнього у громадянському суспільстві забезпечувати неухильний баланс природних публічних та
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

Постсоціалістична парадигма фінансового права

приватних інтересів у фінансовій сфері. По-друге, предметом фінансового права виступають розподільні, перерозподільні та контрольні відносини
у сфері публічних фінансів. 3. Фінансове право –
класична галузь права, вона ніколи ні з якої іншої
галузі права не виділялась. 4. Системоутворюючою
категорією науки фінансового права є категорія
„правове регулювання публічних фінансів”.
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P.S. Patsurkivsky
POSTSOCIALIST PARADIGM OF FINANCIAL LAW

Summary
In this article the author makes conclusion that the first of the bases, new paradigms of financial law in
the civil society, adequated to sociological (natural positive) doctrine of financial law, is the applicability of
the last in a civil society to provide strict balance of natural public and private interests in financial sphere.
The second, a subject of financial law are distributive, redistributive and control relations in sphere of public
finance. The author makes definition of financial law as classical branch of law which from any other branch
of law was not allocated. Also, on author’s opinion, the category „legal regulation of the public finance” is
systemcreating category of science of the financial law.
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ПРАВОВЕ ПОНЯТТЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ
Практично всі країни світу мають свої правила, що регулюють податкові режими для своїх
резидентів, які здійснюють ділову активність за
кордоном, і для іноземних платників податків,
які здійснюють свою діяльність в цій країні.
Відмінність підходів окремих країн до тих чи
інших питань оподаткування породжують не
тільки складності в оформленні необхідної податкової документації, але й приводять до такого
феномену, як подвійне оподаткування, який останнім часом набуває все більшої поширеності.
Тому виникає необхідність як теоретичного
осмислення системних якостей сучасного податкового права, так і виділення конкретних проблем, що виникають на практиці внаслідок доктринальної нерозробленості таких понять і їх
змісту, як “правове поняття подвійного оподаткування”, “усунення подвійного оподаткування”,
“міжнародне подвійне оподаткування” та ін.
Недарма ще на початку ХХ століття відомий дослідник міжнародного подвійного оподаткування Е.Селігман у своїй праці “Essays in taxation” зазначав, що подвійне оподаткування є одночасно і дуже старе, і дуже нове явище. Воно
старе, оскільки в епоху абсолютизму було результатом свавілля влади, що обкладала підданих без будь-якого врахування принципу податкової справедливості. В той же час дане явище
може розглядатись і як зовсім нове, оскільки виникає в силу інтернаціоналізації суспільного
життя, ускладнення соціальних відносин в епоху
розвинутого капіталізму, коли капітал однієї і
тієї ж особи залучається не тільки до різних підприємств, а навіть використовується в різних
країнах і, відповідно, може підлягати оподаткуванню двічі і навіть більше разів – в силу невідповідності їх податкового законодавства та
складності економічних відносин [23].
Поряд з Е.Селігманом [24] серед дослідників, які першими звернули увагу на правову
проблему подвійного оподаткування були:
Дж.Стамп, В.Уалід, О.Боуе, М.Керрол [25, 22,
18, 19]. Їх ідеї були представлені широкому загалу на міжнародних форумах, що проводились
Міжнародною торговою палатою та Лігою Націй
в 1920, 1921, 1923 і 1924 роках. Так, на міжнародній фінансовій конференції в 1920 році в
Брюсселі вперше було заявлено про існування
16

проблеми подвійного оподаткування Лізі Націй.
На цій конференції підійшли до питання надзвичайно обережно. Так, в § 12 резолюції Комісії з
міжнародних кредитів було вирішено, що конкретними питаннями, якими на її думку повинна
займатися Ліга Націй, є: “пошук та вироблення
можливої угоди, яка б забезпечила чітке виконання зобов’язань, що лежать на кожному платнику податку, і усунення тих перешкод, які надмірне обкладання податками чинить розміщенню
міжнародного капіталу” [15, c.84]. На Генуезькій
міжнародній фінансовій конференції в 1923 році
вперше було заявлено про існування поряд з
проблемою подвійного оподаткування проблеми
втечі капіталів з метою уникнення податків, що
мало негативний вплив на економічне становище
держав, а також переконливо продемонструвало
неможливість держав в односторонньому порядку вирішувати ці проблеми [5].
В СРСР проблема подвійного оподаткування вперше знайшла відображення в працях
Н.А.Падейського [13, 14, 15] і М.Д.Загряцкова
[6], а дещо пізніше була розвинута в працях
Ю.А.Ровінського і А.М.Черепахіна [16].
В науковій літературі не існує єдиного бачення суті подвійного оподаткування, його поняття та видів. Розбіжностей немає лише в тому,
що подвійне оподаткування виникає у всіх тих
випадках, коли один і той же податковий суб’єкт
або об’єкт, в залежності від виду податку, що
були обкладені податком раніше, підлягають
повторному оподаткуванню за один і той самий
період часу. Як зазначають фахівці, в підходах
до самого поняття “подвійного оподаткування”
прихований значний недолік, який полягає в тому, що термін “подвійне” дозволяє тлумачити це
явище тільки як збільшення в два рази податкового платежу, об’єкту податкової ставки. Але
мова тут іде не про “подвійність”, а про надлишок податкового тягаря [17, p.34]. В радянській
та пострадянській науковій літературі було термінологічно прийнято під подвійним оподаткуванням розуміти не тільки одноразове повторне
оподаткування, але й дворазове, трьохразове,
багаторазове оподаткування [15, c.83-84; 8, c.4243]. Розбіжність в розумінні подвійного оподаткування виникає з того моменту, коли мова заходить про те, хто стягує податок.
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Література кінця 19 - початку 20 століття
визнавала подвійне оподаткування у всіх випадках, коли різні органи влади вдаються до оподаткування одного і того ж платника податку (федеративна держава і самостійні державні утворення, що входять до її складу, центральна влада
і органи місцевого самоврядування або різні
держави, що політично одна від одної зовсім незалежні, але пов’язані певною спільністю економічних відносин). Це так зване широке розуміння подвійного оподаткування [22; 10], воно виходить з економічного ефекту податку, не цікавлячись моментами формального характеру. Так,
за твердженням Н.А.Падейського, широке розуміння подвійного оподаткування на початку 20
століття частіше всього зустрічається в англійській і французькій літературі з даної проблематики, в той час як німецька література поділяє
більш вузьке розуміння подвійного оподаткування [15, c.84]. Інший радянський дослідник
даної проблеми М.Д.Загряцков не погоджувався
з таким розумінням подвійного оподаткування,
зазначаючи, що воно є занадто розпливчатим:
“не можна бачити подвійне оподаткування у тих
випадках, коли вищий і нижчий органи влади
оподатковують одне й те саме джерело. Податкова влада вищої територіальної одиниці (наприклад, СРСР) завжди має справу з тими ж джерелами оподаткування, що і нижча (союзна республіка), але тут немає в дійсності подвійного
оподаткування в технічному розумінні, оскільки
тоді вся система оподаткування федеральної
держави була б подвійним оподаткуванням.
У власному розумінні слова подвійне оподаткування може мати місце тільки в тих випадках, коли платник податку в один і той же час у
зв’язку однією і тією ж підставою оподатковується двома рівноцінними (паралельними) органами влади (незалежними державами, самостійними одиницями місцевого самоврядування,
різними рівнозначними одиницями місцевого
самоврядування, що наділені владою на різних
територіях). В останньому випадку органи влади
територіально відділені один від одного (як правило, кожен має власне коло платників податків)
і тільки в силу особливих умов, наприклад, розвитку економічних відносин за межами проживання платника податку він може бути оподаткований двічі – один раз за ознакою місця проживання, другий – за ознакою володіння майном,
що перебуває за межами його місця проживання”
[6, c.201]. На нашу думку, вузьке розуміння подвійного оподаткування має певні недоліки, оскільки неможливо заперечувати того факту, що
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обкладання податком дійсно подвоюється або
потроюється і т.д. внаслідок стягування загальнодержавною, регіональною або місцевою владою податку з того самого об’єкту, який вже
один раз був оподаткований одним із суверенів.
Беззаперечно, що подвоєння оподаткування має
місце і в тих випадках, коли одна і та сама влада
оподатковує товар на різних етапах проходження
його в товарообігу. Тут чисто формальний момент,
рівнозначність або підпорядкованість органів влади не можуть змінити суті економічної природи
даного явища, оскільки і тут можна виділити всі
основні ознаки подвійного оподаткування.
Дана дискусія, хоча й була логічно завершена дослідниками проблеми подвійного оподаткування за допомогою виділення окремих видів подвійного оподаткування [8, c.42-43], але і
до цього часу деякі науковці залишаються категоричними прихильниками вузького розуміння
подвійного оподаткування [20, p.65], мотивуючи
це тим, що у разі розширеного тлумачення терміну “подвійне оподаткування” на податок з
продаж, то сюди доведеться приєднати ще й акцизи і мито, які оподатковують одні і ті ж
об’єкти і тому виникне необхідність запровадити
поняття потрійного оподаткування [3, c.29].
Слід зазначити, що при розгляді подвійного оподаткування потрібно мати на увазі наявність двох важливих аспектів оподаткування:
юридичного і економічного. Правовий (юридичний) аспект стосується в основному міжнародних податкових угод. Традиційно це: інтернаціоналізація господарського життя; ріст зовнішньоторговельних зв’язків; постійний ріст послуг;
переливання капіталу; перехід досвіду і знань.
Ми стали, згідно вислову творця першого типового проекту міжнародного податкового договору Е.Селігмана, “безпосередньо чи опосередковано громадянами світової економіки”. В таких
умовах велике значення має проблема усунення
подвійного оподаткування, що неминуче виникає
при торгівельно-економічних відносинах між
державами, методи і шляхи її вирішення.
Подвійне оподаткування виникає у зв’язку
з тим, що одна держава реалізує своє право оподатковувати на основі факту проживання (громадянства), а інша – на основі місця отримання доходу юридичною або фізичною особою. Подвійне оподаткування виникає і в тому випадку, коли
обидві держави вважають платника податку своїм резидентом, або коли кожна держава (кожна з
двох сторін) стверджує, що дохід отримано саме
в її країні. На думку В.А.Кашина, подвійне або
“надмірне” оподаткування виникає в тому випа17
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дку, коли оподаткування “міжнародних” доходів
не координується податковими органами обох
країн [7, c.80]. Більшість держав, не дивлячись на
розбіжності в економічному розвитку, з метою
оптимізації фінансової політики в цілому і податкової зокрема в своїх податкових системах поєднують принцип резидентства, тобто обкладання
податком осіб-резидентів по всіх доходах, включаючи й ті, що були отримані за кордоном, і
принцип територіальності, тобто стягнення податків з доходів, що отримані на території цих
держав, незалежно від постійного місцеперебування осіб, які отримують ці доходи. Таким чином, один той же дохід може оподатковуватися
більше одного разу [12, c.70]. Тому, очевидно,
праві творці Модельної конвенції про податки на
доходи і капітали Організації економічного співробітництва і розвитку, які вважають, що міжнародне юридичне подвійне оподаткування може
бути в цілому визначено як стягнення порівнювальних податків в двох (або більше) державах з
одного й того ж предмета і за ідентичний період
[11, c.2]. Подвійне оподаткування з юридичної
точки зору може виникати також через розбіжності у визначенні оподатковуваної бази або у
правилах визначення оподатковуваного доходу.
Так, 22 травня 2003 року Верховна Рада України
прийняла Закон “Про податок з доходів фізичних
осіб” [1], одним із надбань якого стало зниження
ставки податку на доходи фізичних осіб до 13
відсотків. Поряд з цим на законодавчому рівні
вперше було запроваджено оподаткування спадщини. Законом передбачається диференційована
система оподаткування залежно від виду та розміру спадкових активів, ступеня родинного
зв’язку спадкоємця з спадкодавцем. Проте в
цьому законі, як справедливо зазначає М.Ларін
[9, c.4], є одне “але” – якщо спадщина має закордонне джерело, то законом у всіх випадках передбачається подвійна ставка 26 відсотків, а з
першого січня 2007 року 30 відсотків від об’єкта
оподаткування. Це ж стосується й примусового
стягнення аліментів з відповідача, що мешкає за
кордоном, на користь дітей, або непрацездатних
батьків. Подібна ситуація із пенсійними сумами.
Згідно з українським законодавством не підлягають переказу за кордон пенсійні суми, окрім
випадків призначення пенсії за трудове каліцтво
чи у випадку профзахворювання. Якщо ж будьякому родичу загиблої за кордоном людини надходитиме пенсія, то чи законним та моральним
буде оподаткування такої пенсії взагалі. Зауважимо, що суми надходитимуть не від пенсійного
органу, а від страхової компанії, а страхові пла18

тежі в силу положень згадуваного закону оподатковуються у складі спадщини. До того ж з 1 січня 2005 року норма подвійного оподаткування
торкнулася й тих сум, що отримують сотні сімей
українців, які загинули на виробництві або в дорожньо-транспортній пригоді, перебуваючи за
кордоном. У цьому випадку держава не те щоб
допомогла родичам загиблих отримати належне
відшкодування – спадщину, але при отриманні її
з закордону стягне 26 відсотків з сім’ї загиблого
[9, c.4]. Стаття 18 “Усунення подвійного оподаткування” Закону України “Про систему оподаткування”, не дивлячись на таку загальну назву,
також говорить лише про юридичне (міжнародне) оподаткування, тобто, включає суму доходу
або прибутку, що одержана юридичними особами, їх філіями, відділеннями за кордоном, до загальної суми доходу (прибутку), яка підлягає
оподаткуванню в Україні, і враховується при
визначенні розміру податку.
Суми податку на доход (прибуток), одержані за межами території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, сплачені юридичними особами, їх філіями, відділеннями за кордоном відповідно до
законодавства іноземних держав, зараховуються
під час сплати ними податку з доходів (прибутку) в
Україні. При цьому розмір зараховуваних сум не
може перевищувати суми податку з доходів (прибутку), що підлягає сплаті в Україні, стосовно доходу (прибутку), одержаного за кордоном.
Доходи, одержані за межами України фізичними особами з постійним місцем проживання в Україні, включаються до складу сукупного
доходу, що підлягає оподаткуванню в Україні.
Суми податку з доходів фізичних осіб, сплачені
за кордоном відповідно до законодавства іноземних держав громадянами з постійним місцем
проживання в Україні, зараховуються під час
сплати ними податку з одходів фізичних осіб в
Україні. При цьому розмір зараховуваних сум
податку з доходів, сплачених за межами України,
не може перевищувати суми податку доходів фізичних осіб, що підлягає сплаті цими особами в
Україні. Суми податку на нерухоме майно (нерухомість), сплачені за кордоном відповідно до законодавства іноземних держав фізичними особами, які постійно проживають в Україні, за
об’єкти, що знаходяться за її межами, зараховуються під час сплати ними податку на об’єкти в
Україні. При цьому розмір зараховуваних сум
податку, сплачених за межами України, не може
перевищувати суми, що підлягає сплаті цими
особами в Україні.
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

Правове поняття подвійного оподаткування

Зарахування сплачених за межами України
сум податків, зазначених в частинах першій –
третій цієї статті, здійснюється за умовами письмового підтвердження податкового органу відповідної іноземної держави щодо факту сплати
податку та наявності міжнародних договорів про
уникнення подвійного оподаткування [2].
Можлива також поява міжнародного подвійного оподаткування через відмінності в статусі платника податку. З однієї сторони, оподатковується партнерство як форма юридичної особи, з іншої – безпосередньо доходи партнерів у
сфері зовнішньоекономічної діяльності.
В світовій практиці [21, p.89] застосовується також поняття економічного подвійного оподаткування, яке є ширшим, ніж поняття юридичного подвійного оподаткування. При цьому воно
включає в себе виключно юридичні обґрунтування виникнення ситуацій, при яких одне джерело податку (дохід, капітал) підпадає під багаторазові податкові стягнення [4, c.38]. Економічне подвійне (багаторазове) оподаткування виражається в тому, що один і той же дохід або капітал оподатковується два і більше разів у різних
осіб. Така ситуація виникає, наприклад, у випадку, коли прибуток, одержаний компанією в одній
державі, перераховується в державу резиденції
компанії і після цього розподіляється між акціонерами. При цьому з однієї і тієї ж суми можуть
стягуватись податок на прибуток (як в країні
джерела доходу, так і в країні резиденції компанії), а також податки з дивідендів. З юридичної
точки зору в останній ситуації оподатковується
різні платники податку і об’єкти оподаткування,
але кінцевий результат – розмір доходу після
сплати всіх податків, виявляється таким самим,
як і при подвійному оподаткуванню.
Проблема багаторазовості оподаткування
має місце не тільки в сфері підприємницької діяльності, що носить міжнародний характер, але і
багаторазовості оподаткування одного і того ж
об’єкта, наприклад, прибутку в середині країни.
Суть питання полягає в тому, якою кількістю
податків може оподатковуватись певний дохід?
Як формується оподатковувана база? Тобто, питання можна поставити з більш широкої точки
зору. Наприклад, взяти не тільки податок на прибуток, але і інші податки, в тому числі й непрямі,
що справляються з виручки від реалізації продукції, робіт і послуг. Згідно чинного законодавства непрямі податки (ПДВ, акциз, мито) не
здійснюють вплив на прибуток організації в силу їх природи, оскільки вони є по суті надбавкою до ціни товару і сплачуються споживачем
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

(юридичними і фізичними особами). Але на відміну від юридичних осіб, які частково відшкодовують сплачені ними податки, населення непрямі
податки, що включаються в ціну товару, платить
сповна. Тому воно так відчутно реагує на будьяке підвищення цін, що прямо впливає на рівень
доходів, а відповідно, і на рівень життя. Підвищення цін на товари прямо впливає на об’єм їх
реалізації і темпи зростання виробництва. А ці
два параметри взаємопов’язані з формуванням
доходної бази бюджету, ось чому настав час невідкладно вирішувати ці проблеми.
Таким чином, під подвійним оподаткуванням слід розуміти явище, коли об’єкти оподаткування або платник податку оподатковується в
межах однієї або кількох податкових юрисдикцій
податком певного конкретного виду за один і той
же податковий період два або більше разів. Проблема подвійного оподаткування стосується як
національних податкових інтересів, так і міжнародних податкових інтересів, оскільки подвійне
оподаткування виникає як у межах однієї держави, так і при проведенні господарської діяльності
у міжнародному масштабі. Міжнародне подвійне оподаткування – це справляння з одного і того
ж податкового об’єкта чи у окремого платника
податку аналогічного податку за один і той же
період часу, при якому конкурують законодавства двох і більше держав у визначенні об’єкта
оподаткування чи платника податку, розглядаючи його як зобов’язану особу по аналогії з іншою
державою. Наведена дефініція включає наступні
постійні елементи: оподаткування різними суверенними державами, податковими юрисдикціями; ідентичність податкового суб’єкта (платника
податку); ідентичність об’єкта податку; ідентичність податкового періоду; подібність (тотожність) податків. Крім того, теорія виділяє також
економічне подвійне оподаткування, яке полягає
в тому, що один і той же самий дохід або капітал
оподатковується два рази у різних осіб. Всі види
подвійного оподаткування негативно впливають
на рівень ділової активності суб’єктів підприємництва, свавільно порушують природні права та
законні інтереси платників податків, на господарську діяльність тієї чи іншої держави, тому
дослідження даної проблематики є безсумнівно
актуальним і потребує нових вирішень, узагальнень як з боку науки податкового права, так і з
боку практики.
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LEGAL DEFINITION OF A DOUBLE TAXATION
Summary
In this article legal concept of double taxation, legal and economic reasons of its arisement are investigated, the definition of legal concept of double taxation is proposed.
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКИ
ФІНАНСОВОГО ПРАВА: ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Постановка проблеми. Потреби сучасної
суспільної практики трансформації різноманітних державно-владних сфер соціального буття в
Україні зумовлюють і водночас стимулюють розвиток сучасної методології та теорії вітчизняної
юридичної науки в цілому та науки фінансового
права зокрема. Розвиток науки фінансового права як різновиду юридичної науки відбу-вається
еволюційно, тобто шляхом переходу від одного
рівня знань до іншого, від однієї наукової парадигми до іншої. Однак відзначимо, що еволюційність такого розвитку ще зовсім не
передбачає його прямолінійності, одновектор-ності.
Адже відображаючи природний, суспільно зумовлений розвиток свого об’єкта пізнання, наука
фінансового права розвивається часто складним,
нелінійним шляхом, акумулюючи в собі єдину
систему різних за змістом методів і принципів
пізнання фінансово-правових явищ. Стрімке реформування економічного і полі-тичного ладу
України, висока динаміка становлення нових
форм державного і суспільного життя вимагають
належного юридичного забезпечення, яке би
ґрунтувалось на сучасній науковій теорії та методології.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Методологія сучасної науки фінансового права
являє собою досить складне і багатопланове
утворення. Уже поверхневий аналіз наукової фінансово-правової літератури, дозволяє констатувати наявність різних, нерідко протилежних підходів до інтерпретації і тлумачення як самого
поняття і сутності методології [31, с.140-141],
так і характеристик, ознак і тенденцій її розвитку
в умовах розвитку науки фінансового права в
цілому [3, с.20; 30, с.35-36]. У науковій літературі ведуться також дискусії з приводу визначення
її функцій, структури, рівнів [8, с.99-103; 29,
с.36-37], а також можливостей модифікації та
трансформації відповідно до змін існуючих суспільно-політичних умов [33, с.5-6; 17, с.82]. Зазначені моменти є причиною різноплановості методологічних досліджень: вони різні між собою
як за теоретичним рівнем, ступенем диференціації власне методологічної проблематики від
дослідження самого об’єкта, так і за авторським
усвідомленням основних методологічних спосоЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

бів і прийомів дослідження фінансово-правової
дійсності. Тому сучасній фінансово-правовій науці властива велика різноманітність наукових
методів і підходів пізнання фінансово-правових
явищ і процесів.
Мета статті. Автор ставить собі за мету
проаналізувати ступінь наукової розробки проблеми, визначити та охарактеризувати об’єктивні
закономірності, умови та особливості сучасного
розвитку методології науки фінансового права, її
здатність забезпечувати основні потреби та запити соціальної практики.
Виклад основного матеріалу дослідження. Досліджуючи проблему методології науки
фінансового права, ми виходимо з усвідомлення
того факту, що вона не є принципово відмінною
і відокремленою від методології юридичної науки в цілому. Як різновид останньої вона підпорядковується загальним закономірностям розвитку наукового методологічного знання, цілком
відповідає структурі і рівням методологічного
правового аналізу. Разом з тим це не позбавляє її
властивих особливостей, зумовлених специфікою об’єкта, предмета, функцій фінансово-правового пізнання. Зокрема, сучасний стан і розвиток методології фінансово-правової науки зумовлений такими обставинами: 1) потребами і запитами соціальної практики; 2) модифікаціями
об’єкта і предмета науки фінансового права –
відповідно фінансово-правової дійсності та її
специфічними закономірностями; 3) удосконаленням власного методологічного арсеналу.
Ніяк не применшуючи значення двох
останніх указаних нами обставин (ми вважаємо,
що їх розгляд потребує окремої уваги), зупинимось на першій виділеній нами обставині розвитку методології фінансово-правової науки. Отже,
методологія науки фінансового права зумовлена
потребами і запитами соціальної практики. Насамперед ідеться про потреби практики демократичної трансформації українського суспільства,
розвитку нових політичних, правових, економічних відносин.
Як неодноразово відзначалося й обґрунтовувалося в юридичній літературі, правова практика – це джерело пізнання, одна з головних
умов існування правової науки в цілому і науки
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фінансового права, зокрема [13, с.24; 16, с.7; 19,
с.17; 26, с.36]. Однак у правовій літературі побутує й інша думка. Зокрема, історії правової думки відомі неодноразові заклики не змішувати
правову науку і юридичну практику. Так, ще
Аристотель, відокремлюючи науку (епістеміс)
від уміння, практики (динамеос), вважав, що
законотворчій діяльності треба вчитись не за
настановами коментаторів законів, а в самих
державних мужів, які дані закони приймають [1,
с.269-297]. Ф.Бекон так само закликав не змішувати юридичну науку з юридичною практикою, а у загальноюридичній літературі розрізняв
шість видів „допоміжної” літератури, в широкому сенсі даного терміну [4, с.507-509]. Такі ж
точки зору знаходимо і в подальшій історичній
правовій літературі, як і в сучасній правовій літературі [6, с.51-54].
Історично превалюючим підходом у визначенні взаємозв’язку фінансово-правової науки
й об’єктивної фінансово-правової практики є
трактування першої як похідного, додаткового
елементу останньої. Таке трактування було домінуючим у російській імперській науці фінансового права. Зокрема, його ілюструючим прикладом є твердження С.І.Іловайського, на думку
якого основним завданням науки фінансового
права є систематизація норм позитивного, діючого в певному місці і в певний час фінансового
законодавства, шляхом застосування всіх доступних юридичному мисленню методів, а особливо
– спеціально-правового, конструктивно-догматичного і т.д. [10, с.16-18]. Такий же ж підхід до
розуміння фінансово-правової науки превалює і
в радянський період її розвитку. Так, Ю.А.Ровінський, надаючи визначення науки фінансового права і відмежовуючи її від фінансової науки,
відштовхується від концепції базису і надбудови.
«Наука фінансового права, – писав він, – відмежовується від науки про фінанси тим, що вона, використовуючи дані науки про фінанси, вивчає правову форму фінансової діяльності держави і суспільних відносин, що виникають у ході
цієї діяльності" [24, с.62]. Подані Ю.А.Ровінським визначення та ідентифікація науки фінансового права в подальшому лише уточнювались і
доповнювались у деяких своїх аспектах [27; 28].
Так, на думку Л.К.Воронової, наука фінансового права досліджує встановлені фінансово-правовими нормами методи і способи, якими
держава й органи місцевого самоврядування
мобілізують грошові кошти в централізовані і
децентралізовані фонди і витрачають їх для власного функціонування [5, с.49].
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Як видно, подані твердження побудовані на розумінні одновекторності взаємозв’язку науки фінансового права і фінансово-правової практики. У даному взаємозв’язку наука фінансового права виступає результатом аналізу,
узагальнення, а нерідко – опису та коментування
окремих заходів державно-вольового впливу на
фінансову сферу.
В контексті такого трактування основним
її завданням є вивчення фінансово-правових
норм, інститутів і джерел фінансового права, а
також сприяння удосконаленню законодавству
„шляхом вироблення загальних віх, в напрямку
яких найімовірніше будуть рухатись фінансовоправові відносини” [34, с.63]. Такі позиції зустрічаємо і в деяких сучасних вітчизняних підручниках з фінансового права [5, с.49; 32, с.58].
Другий тип розуміння і трактування науки
фінансового права полягає у визначенні її як одного з основних чинників фінансової політики
держави. Згідно з такою концепцією, наука фінансового права і фінансово-правова практика
знаходяться у постійному двосторонньому взаємозв’язку: „фінансово-правова практика – наука
фінансового права; наука фінансового права –
фінансово-правова практика”. Лейтмотивом даних ідей стала позиція професора Ерлангенського університету К.Т.ф-Еєберга, який з даного
приводу зазначав: «Фінансова наука і практика
обов’язково повинні взаємодоповнювати одна
одну. Якщо між теорією і практикою немає
взаємного впливу, то за панування фінансової
теорії може наступити утопія, а за панування
практики – емпіризм. Тільки в своєму поєднанні
вони служать істинному прогресу» [12, с.12].
Зазначена позиція знайшла свій розвиток і
в сучасній науці фінансового права. Так, на думку І.В.Рукавішнікової, матерія фінансового права
являє собою живий організм, що вимагає постійної уваги як з боку практика-законодавця, так і
теоретика-вченого, оскільки тільки всебічне вивчення процесів, що відбуваються у фінансовоправовій дійсності, дозволить об'єктивно оцінити
стан даної галузі [11, с.15]. Безпосереднє вивчення нормативного матеріалу, практики правотворчої і правозастосовчої діяльності здійснюється в комплексному дослідженні з урахуванням об’єктивно існуючої суспільно-політичної
ситуації. У цьому ми погоджуємося з П.С.Пацурківським, що правова практика – це найбільш
об’єктивний критерій істинності суджень і визначень науки фінансового права, постійний її
споживач [23, с.256]. Підкреслимо, що дослідження фінансово-правової матерії повинно здійЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.
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снюватись на основі загального методологічного
принципу єдності теоретичної та предметнопрактичної діяльності. Адже аналітична, пізнавальна, по суті теоретична діяльність науковця –
дослідника фінансово-правової дійсності завжди
має своєю іманентною метою сприяння підвищенню ефективності останньої за рахунок поглиблення знань про її природу, зміст і форму,
розробці пропозицій щодо її удосконалення. Відображаючи практичну діяльність, теоретичне
пізнання є частиною останньої, розвиваючи і
змінюючи ії.
Разом з тим, визначаючи правову практику
одночасно об’єктом наукового дослідження і
споживачем науково-теоретичних розробок, зауважимо, що фінансово-правова наука не може
зводитися тільки до чуттєвого споглядання, коментування фінансово-правової дійсності. У такому випадку неминуче відставання наукової
доктрини від постійно змінних реалій [9, с.26].
На підтвердження сказаному наведемо такі аргументи. Аналітичне розуміння публічних фінансів
взагалі не ставить собі за мету проблему пояснення правової природи даного суспільного феномену [21, с.27]. Тому, якщо методологію фінансово-правової науки „ввести” суто в рамки
аналітичної юриспруденції, то дослідження фінансових правовідносин можливе лише у межах
юридичної догми, без з’ясування їх правової
сутності, суспільно-об’єктивної зумовленості
тощо. Крім того, як доводить практика перетворень в Україні, в сучасних умовах розвитку правової науки не завжди спрацьовують наукові методи аналізу дослідження, насамперед такі, як
поширення висновків про одну частину будьякого явища на іншу його частину чи все явище в цілому, зіставлення з уже відомими зразками змін і наслідків тощо [25, с.20]. Пояснюється це знову ж таки високою динамічністю суспільних відносин.
Аналізуючи зв’язок юриспруденції з практикою, досліджуючи в цьому контексті взаємодію фінансово-правової доктрини і фінансового
законодавства, ми вважаємо, що очевидна універсальність наукових розробок щодо політичних і правових ідей, які закладаються в основу
концепції владного акта держави. Тому ми погоджуємося з думкою Ю.О.Крохіної, що доктрина фінансового права виконує завдання додаткового джерела галузі фінансового права. Вона
компенсує лаконічність нормативних положень,
забезпечуючи їх теоретичну повноту і юридичну
визначеність, розкриваючи нормативний зміст
фінансово-правових категорій [14, с.41-43].
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

Обґрунтування необхідності визначення
науки фінансового права як фактора впливу на
фінансову практику держави, яке сьогодні є превалюючим у сучасній вітчизняній та зарубіжній
фінансово-правовій літературі, водночас не дає
однозначної відповіді на такі запитання: 1) як
наука фінансового права повинна впливати на
фінансову правову практику; 2) як співвідносяться доктринальні розробки у сфері фінансового права із фінансовим законодавством?
Намагаючись дати відповідь на ці запитання, ми для початку відзначимо, що вони для науки фінансово права не нові. Зокрема, відповіді на них шукав І.Х.Озєров, який з цього приводу писав: „Наука фінансового права впливає на
фінансово-правову практику лише опосередковано. Не виробляти фінансові рецепти ми покликані в храмі науки, а встановлювати закономірності явищ, підмічати їх емпіричні закони...” [20,
с.18]. Погоджуючись з таким твердженням, ми
все ж хочемо відзначити, що науці фінансового
права властивий і прикладний характер. Як, на
нашу думку, абсолютно справедливо відзначав
К.Т.ф-Еєберг, «…завдання науки фінансового
права полягає в описі та поясненні фінансового
ладу, шляхом формулювання загальних принципів... Але якщо наука буде формулювати загальні
положення, не звертаючи увагу на практичну
сторону фінансової матерії, то є висока ймовірність заслонити теорією те, що було досягнуте
практично» [12, с.12]. Тому варто прислухатись
до позиції Ю.О.Крохіної, що при дослідженні
взаємодії фінансово-правової доктрини і фінансового законодавства очевидна універсальність
наукових розробок, оскільки вони передують
формуванню політичних і правових ідей, які закладаються в основу концепції певного фінансового нормативного акта [14, с.43]. Адже не викликає заперечень, що науково-теоретичні роботи прикладного характеру допомагають вирішувати часткові питання, що виникають на практиці. Як доводив іще Г.С.Остроумов, самі норми
права є особливою формою втілення специфічної
системи правових поглядів [22, с.138-139]. Тому
ми стверджуємо: наука фінансового права, вивчаючи як зміст фінансового права, так і його
форму, одночасно здійснює цілеспрямований
вплив на законодавчу практику держави.
Та обставина, що наука фінансового права
зумовлена потребами і запитами соціальної практики, на нашу думку, прямо впливає на розвиток
і вдосконалення її власного методологічного арсеналу. Адже, як уже неодноразово доведено,
найбільш адекватним і найбільш наближеним до
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наукової істини є те дослідження, у якому фінансово-правові відносини розглядаються як об’єкт
фінансово-правового пізнання у їх безпосередньому взаємозв’язку з фундаментальними, константними основами соціальних явищ. Даний науковий підхід найбільш виправданий, оскільки
зумовлений потребами науково-теоретичного
забезпечення підвищеної динамічності, рухливості державних і юридичних інститутів, їх здатності швидко реагувати на соціальні зміни, що
відбуваються сьогодні в суспільстві.
Трансформація методології фінансовоправової науки відбувається нині в єдиному ключі еволюції методології юридичного і соціального знання в цілому. Ми можемо приєднатися
до висловленої в юридичній літературі думки,
що процес трансформації методології юриспруденції відбувається в кілька етапів. Для кожного
з цих етапів характерні власні риси, з яких хотілося б виділити такі основні: а) пошук об’єктивних основ для пояснення соціальної дійсності; б) концентрація методів пізнання на суб’єктивній, „людській” стороні суспільних відносин;
в) формування переконання, що різні дослідницькі засоби повинні доповнювати, а не виключати один одного [2, с.93-95; 6, с.49-64; 7,
с.18; 15, с.22-29; 18, с.32].
Висновок. Підсумовуючи сказане, відзначимо, що сьогоднішній стан і розвиток методології науки фінансового права зумовлені, насамперед, потребою об’єктивного наукового пізнання і відображення фінансово-правових реалій,
що було б органічним для концепції правової
держави. Саме тому сучасним науковим дослідженням у галузі фінансового права властиве застосування всієї сукупності загальнонаукових і
спеціально-юридичних методів. Наука фінансового права та фінансово-правова практика співвідносяться на основі насамперед об’єктивних
закономірностей, дії загального методологічного
принципу єдності теоретичної та предметнопрактичної діяльності.
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Summary
In the article definitely and objective conformities to the law, terms and features of modern development of methodology of science of financial law are described.
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ТРИ ПОРТРЕТИ З ІСТОРІЇ ПРАВНИЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ
УНІВЕРСИТЕТУ ФРАНЦА-ЙОСИФА У ЧЕРНІВЦЯХ
Постановка проблеми. 130-річчя відзначає Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 80 років виповниться в наступному році його правничому факультету. Ровесник університету він пройшов у своєму розвитку кілька якісно відмінних етапів, залежно від
того, у складі якої держави перебувала Буковина,
– австрійський, румунський, український. В радянські часи юристів з вищою освітою у Чернівцях не готували – з 1940 р. юрфак був переведений до Львова. Тільки в 1991 р. факультет відроджений і з того часу стрімко розвивається.
Одним із чинників такого успіху можна,
очевидно, вважати і вивчення та осмислення
наукових і педагогічних традицій, започаткованих на факультеті в попередні періоди вченими
зі світовим визнанням. На початку ХХ ст. доля
звела на одному факультеті у Чернівцях трьох
грандів: Є.Ерліха, Г.Гросса, Й.А.Шумпетера.
Про кожного з них написано чимало, але чернівецький період їх життя і науково-педагогічної
діяльності досліджений недостатньо. Заповнити
цю прогалину – мета даної статті.
Виклад основного матеріалу дослідження. Чверть століття тривав чернівецький період
науково-педагогічної діяльності Є.Ерліха (18621922 рр.). Уродженець Чернівців, він здобув вищу правову освіту у Віденському університеті,
який закінчив у 1886 р., отримавши вчений ступінь доктора права. Якийсь час займався у Відні
адвокатською практикою, поєднуючи її з вивченням проблем загальної теорії права і римського права. На підставі опублікованої у 1893 р. в
Берліні праці "Мовчазне волевиявлення" у 1894р.
удостоєний звання приват-доцента. З листопада
1896 р. Є.Ерліх – професор римського права, яке
викладав у Чернівецькому університеті. Тут він
обирався деканом правничого факультету
(1901р.), ректором університету (1906 р.). Світове визнання серед теоретиків права йому принесли дослідження в галузі соціології права. Як
один із її творців, свої погляди він розвинув у 70
друкованих працях, найвизначнішою з яких є
"Основи соціології права" [11]. Його праці неодноразово перевидавалися німецькою, англійською, французькою, японською мовами.
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Не менш плідною виявилася викладацька
діяльність ученого. Особливо великої популярності надали Є.Ерліху створені ним у Чернівецькому університеті "семінари живого права", яким
передувало глибоке вивчення звичаєвого права
тогочасної Буковини, населеної представниками
багатьох етнічних груп. "Жили в герцогстві Буковина, – писав він, – в основному мирно між
собою вірмени, євреї, німці, росіяни, українці,
словени, угорці, цигани". Юрист, без сумніву, відстоював традиційний напрямок – підпорядкувати
всі народності єдиному, діючому у всій Австрії
австрійському праву. Але вже при поверхневому
спостереженні видно, що кожна ця народність в
усіх правовідносинах повсякденного життя дотримується зовсім інших правил [12, S.43]. Проаналізувавши звичаєве ("живе право") населення
Буковини, Є.Ерліх дійшов висновку, що лише третина норм австрійського цивільного кодексу застосовувалась у правовому житті краю. Отже, обґрунтовувалась основоположна ідея вченого про те, що
право не в законах, а в суспільстві.
При значній зайнятості в університеті (15
годин занять на тиждень) Є.Ерліх брав активну
участь у поширенні правових знань серед населення, з року в рік викладаючи теорію права на
народних курсах. Будучи обраним до Чернівецької міської громадської ради, докладав багато зусиль до вирішення невідкладних проблем міста,
поліпшення міського самоврядування (обурений
безладом та проявами корупції у роботі місцевого магістрату, оголосив навіть про намір створити у Чернівцях "партію чистих рук").
Для читання лекцій про "живе право" у
1914 р. він був запрошений до Чиказького університету (США), а в 1918р. – під час перебування
у Швейцарії неодноразово виступав на зібраннях спілок юристів Берна, Цюриха.
У 1918 р. Буковина була приєднана до Румунії. Перетворення німецького університету в
Чернівцях на румунський докорінно змінило
умови навчання і викладання на юридичному
факультеті. У всіх державних установах та громадських місцях потрібно було розмовляти тільки румунською мовою. Службовці нерумунської
національності мали складати спеціальний іспит
з румунської мови. Хто не досить вільно володів
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нею, негайно звільнявся з державної посади.
В таких умовах викладачі факультету - нерумуни
– визнали за краще залишити викладацьку
роботу. Серед них був і Є.Ерліх. Рада факультету
своїм рішенням від 22 жовтня 1921 р. остаточно
відмовила йому в зарахуванні на професорську
посаду [4, с.5]. Наприкінці 1921 р. він переїхав
до Бухареста (за короткий час посприявши
створенню там спілки з дослідження "живого
права"), а звідти – до Відня. Там 2 травня 1922 р.
Є. Ерліх помер.
Започаткований Є.Ерліхом соціологічний
напрям в юриспруденції утвердився в більшості
країн світу. Набуває він свого розвитку і в Україні, в т.ч. у Чернівцях. Після відродження тут у
1991 р. юридичного факультету вийшли з друку
три випуски "Ерліхівського збірника", з проблем
соціології права захищено і підготовлено до захисту три кандидатські дисертації.
У 1897-1902 рр. на кафедрі кримінального
права Чернівецького юридикуму працював ще
один видатний юрист, один із фундаторів криміналістики та судової психології Г.Гросс (18471915). Народився Г.Гросс 26 грудня 1847 р. в австрійському м. Граці в сім'ї державного службовця. Там же здобув гімназійну, а потім і університетську юридичну освіту. З 1870 р. – доктор права. У 1873 р. вийшла з друку перша наукова праця Г.Гросса "Розвиток права".
Більше 20 років Г.Гросс працював слідчим.
Підсумком глибокого наукового осмислення досвіду цієї роботи, наполегливого вивчення хімії і
фізики, ботаніки і зоології, фотографії і мікроскопії став "Порадник для судових слідчих, чинів
загальної і жандармської поліції", опублікований
у 1893 р. Він став першою науковою вершиною
Г.Гросса і приніс йому світове визнання. Ще в
XIX ст. "Порадник" був 4 рази перевиданий німецькою мовою, а до кінця життя вченого –
майже всіма європейськими мовами. Вже після
переїзду Г.Гросса до Чернівців у 1898 р. вийшло
третє видання книги під назвою "Порадник для
судових слідчих як система криміналістики" [2,
с.7]. У даному виданні в науковий обіг вперше
був уведений термін "криміналістика" для позначення нової самостійної науки.
Визначаючи предмет криміналістики як
науки, Г.Гросс у передмові до цього видання писав: "Криміналістика, за природою своєю, починається лише там, де кримінальне право, також
за своєю природою, припиняє свою роботу: матеріальне кримінальне право має своїм предметом
вивчення злочинного діяння і покарання, формальне кримінальне право (процес) містить в соЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

бі правила застосування матеріального кримінального права. Але яким саме способом здійснюються злочини? Як досліджувати ці способи і
розкривати їх, які були мотиви здійснення злочину, яка була мета – про все це нам не говорять ні
кримінальне право, ні процес. Це складає предмет криміналістики ..." [2, с.9]. На думку багатьох вітчизняних учених, всі наступні визначення криміналістики є лише "вдосконаленням" положень, висловлених Г.Гроссом [1, с.7].
Отже, під криміналістикою Г.Гросс розумів науку про факти у кримінальному праві.
Вивчення його реалій і оцінка результатів цього
вивчення – мета і завдання криміналістики. До
змісту криміналістики Г.Гросс відносив вчення
про виявлення, вивчення і використання речових
доказів, вивчення окремих видів злочинів, вивчення побуту злочинців. Об'єктом криміналістичного вивчення Г.Гросс визначив злочинну
діяльність. Він систематизував усі відомі на той
час засоби і прийоми роботи з доказами, розробив низку нових рекомендацій щодо дослідження слідів, заклав основи методики розкриття і
розслідування окремих злочинів.
Розділ 1 "Порадника" називається "Про судового слідчого". Присвятивши чверть століття
цій професії, Г.Гросс не міг не сформулювати
своє бачення вимог до її носія. "Я вимагаю від
судового слідчого не тільки юридичної спеціальної підготовки, загальної освіти і особливих
знань .., я вимагаю також, щоб він умів віддати
себе своїй справі сповна, настільки, щоби прагнення вчитися і розширювати знання ніколи не
покидало його" [2, с.9]. Слова ці актуальні і сьогодні. Адже криміналістика – дуже динамічна
наука, яка швидко схоплює технічні новинки.
Звичайно, що "Порадник" Г.Гросса призначався не тільки для судових слідчих. За словами самого автора, він був потрібним і для працівників прокуратури, суддів, чинів поліції, корпусу жандармів, усіх урядових органів, покликаних
охороняти
громадський
порядок.
Криміналістиці Г.Гросс відводив місце серед допоміжних наук (кримінальна антропологія, кримінальна психологія, кримінальна соціологія, кримінальна статистика). "Всі вони, – підкреслював
учений, – настільки пов'язані з криміналістикою,
що жодна з них не може розвиватися самостійно:
вони повинні йти вперед разом" [2, с.15].
У своїх працях Г.Гросс торкався питань,
що стосуються всіх названих дисциплін, але
перш за все його можна вважати одним із творців кримінальної психології. У 1898 р. в Граці
вийшло перше видання "Кримінальної психоло27
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гії" (у 1902 р. вона була перевидана в Лейпцигу,
а у 1911 р. в США був опублікований англійський переклад). Кримінальну психологію Г.Гросс
розглядав як прикладну галузь загальної психології. "Щоб знати правила, які керують психічними процесами в судовій діяльності, потрібна
особлива сфера прикладної психології. Ця остання вивчає всі психічні фактори, які можуть враховуватися при встановленні й обговоренні злочину" [14]. Г.Гросс ознайомив юристів з новітніми на той час результатами досліджень у галузі
психофізіології та експериментальної психології.
"Праця судового слідчого – це не мистецтво, але це мистецька діяльність, яка складається
з ряду окремих дій або прийомів, які треба знати,
а для цього попередньо їх вивчити, – підкреслював Г.Гросс, – для вивчення ж потрібна школа. З
того часу, як були написані ці рядки у першому
виданні моєї книги, я докладав усіляких зусиль,
щоб відкрити допоміжним наукам кримінального
права доступ в університет" [2, с.13]. Але тривалий час австрійське міністерство освіти відмовляло йому в цьому, мотивуючи своє рішення
тим, що викладання криміналістики не відповідає гуманним цілям університетів, що криміналістика є надто "одиничною матерією", аби
виділяти її як цілісну науку.
На юридичний факультет Чернівецького
університету Г.Гросс був запрошений як ординарний професор кримінального права і кримінального процесу. Цісарська санкція на зайняття
посади була дана 16 грудня 1898 р. Крім лекцій з
кримінального права і кримінального процесу,
Г.Гросс читав спецкурс з тюремного права, вів
семінар. У 1899 р. Г.Гросс очолив кафедру кримінального права і кримінального процесу, у
1899/1900 навчальному році обирався деканом
цього факультету.
Загалом варто сказати, що чернівецький
період науково-педагогічної творчості Г.Гросса
виявився досить плідним. Саме в ці роки завершилось становлення криміналістики як науки
(вийшли з друку третє видання "Порадника" і
"Кримінальна психологія"), був заснований журнал "Архів кримінальної антропології і криміналістики", Г.Гросс утвердився як досвідчений
і авторитетний університетський педагог.
З 1902 р. Г.Гросс – професор Празького
університету, а з 1905 р. став професором у рідному університеті Граца. Саме там після подолання багатьох труднощів до нього прийшло визнання і йому вдалося здійснити свої задуми.
У 1908 р. Г.Гросс був нагороджений орденом
"Залізної корони" за участь у реформі кримі28

нального права та судочинства. А в 1912 р. він
заснував перший у світі університетський криміналістичний інститут, який став зразком для
відкриття подібних в університетах Європи та
Америки. В інституті сформувалася так звана
"Грацська школа криміналістики".
Ідею і план створення такого інституту
Г.Гросс виношував довго. В структурі інституту
він передбачав криміналістичний музей, наукову
бібліотеку, лабораторію, друкований науковий
орган. По суті, всі ці структурні підрозділи інституту Г.Гросс створив. Широке визнання здобув заснований ним у Граці музей криміналістики. З 1898 р. він почав видавати журнал
"Архів для кримінальної антропології і криміналістики" (тепер "Архів для кримінології"), що до
1902 р. редагувався у Чернівцях, і це було єдине
на той час видання такого рангу. Вчений був
сповнений творчих планів, але 9 грудня 1915 р.
помер. Похований у Граці.
З Чернівецьким університетом пов'язаний
ранній етап наукової кар'єри одного з найвідоміших економістів і соціологів XX ст. Й.А.Шумпетера (1883-1950 рр.). Він народився 3 лютого
1883 р. в м. Триш (нині Трешт – Чехія). Після
престижного Терезіанського ліцею у 1901-1906
рр. навчався на факультеті права і політичних
наук Віденського університету. Здобувши ступінь доктора права, деякий час займався юридичною практикою в Єгипті.
Але Й.Шумпетер вирішив присвятити себе
не праву, а вивченню економічної теорії. Його
вчителями в студентські роки були такі відомі
вчені-економісти, як Бем-Баверк та Візер.
У 1908р. в Лейпцигу опублікована перша
велика теоретична праця Й.Шумпетера "Суть і
головний зміст теоретичної політекономії" [16].
Вона стала формальною підставою для призначення (з допомогою впливового Бем-Баверка)
25-річного науковця на посаду позаштатного
професора правничого факультету Чернівецького університету, на якому викладались і дисципліни економічного профілю. У Чернівцях
Й.Шумпетер працював неповні два навчальні
роки. Але цей період був, безумовно, важливим у
становленні його як університетського професора і вченого. Вже тоді коло його наукових інтересів було дуже широким, про що свідчить простий перелік нормативних курсів і спецкурсів, які
він читав: "Фінансова наука", "Національна економія", "Народноекономічна політика", "Австрійське фінансове право", "Гроші, кредит і банки", "Аналіз Бем-Баверком економічних процесів", "Соціальне страхування у взаємозв'язку із
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торговою і фінансовою політикою". Й.Шумпетер
вів також "Семінар із національної економії і фінансової науки", просемінар "Вправи з аналізу
газетних повідомлень на економічні теми, особливо про процеси на ринку грошей".
Протягом 1910-1911 рр. Й.Шумпетер створив свою другу велику працю – "Теорію економічного розвитку" [17]. Вона вийшла з друку
в Лейпцигу у 1912 р. Попри всю суперечливість оцінок, які вона викликала, ця праця принесла Й.Шумпетеру світове визнання у галузі
економічної теорії. "Він ніколи не був початківцем", – писав Шпітгоф у некролозі на
смерть Шумпетера в 1950 р.
В Чернівцях Й.Шумпетером написано також низку статей, які мали важливе значення для
його наступних економічних і соціологічних досліджень. Так, стосовно своєї знаменитої фундаментальної праці "Капіталізм, соціалізм і демократія" [8] (1942 р.) він стверджував, що її ідеї започатковані ще в 1910-1911 рр. в ході обговорень
лекцій про державу і суспільство. Цікаві думки
висловлено молодим ученим у брошурі "Як
вивчати суспільствознавство", опублікованій
у 1910 р. в серії видань чернівецької академічної
спілки суспільствознавців [18].
Звичайно, для молодого, але вкрай
честолюбивого вченого Чернівці були лише
передмовою до кар'єри. З 1912 по 1921 рр. він
був професором Грацського університету, з 1925
по 1932 рр. – Боннського, а з 1932 по 1950 рр.,
тобто до кінця життя – Гарвардського. Як гостьовий професор викладав у Колумбійському
університеті, у вузах Данії, Норвегії, Швеції, Японії. Деякий час був навіть міністром фінансів
Австрійської
республіки
(1919р.),
спробував свої сили на посту керуючого приватним банком (1923-1924 рр.).
Й.Шумпетера називають представником то
австрійської школи, то англо-американської. Але
мають рацію ті, хто вважає, що як людина і науковець він є перш за все громадянином світу,
який ніколи не любив говорити про свою національність чи школу. Пам'ятають про нього і в
Австрії, і в США, і на Україні. У 1998 р. в Чернівецькому університеті була проведена перша
наукова конференція, присвячена вивченню і
застосуванню наукової спадщини видатного економіста [6]. Друга така конференція відбулась у
2003 р. [7]. У такий спосіб університет відкриває
для себе і України ще недостатньо вивчені грані
життя і творчості Й.Шумпетера.
Висновки. Кожна з постатей статті – це
видатний учений, блискучий педагог, людина з
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активною життєвою позицією. І глибокою науковою думкою, і живим словом, і своїм моральним
обличчям вони служили благородній справі формування юристів і розвитку юридичної науки.
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Summary
In this article the little-known pages of life and scientific-pedagogical activity of E.Ehrlich, Н.Gross,
J.Schumpeter are disclosed.
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ПРОБЛЕМИ ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ «ПРАВОВИЙ СТАТУС» СУБ’ЄКТА ПРАВА
Актуальність проблеми. Визначення
будь-якого поняття, а особливо юридичного, має
велике практичне значення і виконує не лише інформаційні, а й правові функції. В юридичній
науці існує група правових понять, які за своєю
суттю являють собою метафори. Одним з таких
понять є поняття „правовий статус”.
У процесі розвитку правової думки нерідко
ми зустрічаємося з випадками ототожнення термінів „правовий статус” та „правове положення”;
з випадками абсолютного нехтування категорією
„правовий статус” стосовно публічних суб’єктів
на користь такої категорії як „компетенція”, що
підкреслює актуальність подальшого дослідження даної категорії.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблеми правового статусу знайшли своє відображення в працях теоретиків права, державознавства, представників галузевих наук. Загальнотеоретичні питання правового статусу досліджувались у працях С.С.Алексєєва, А.Б.Вєнгєрова, Л.Д.Воєводіна, В.А.Купчинського, Г.Н.Мананкова, Н.І.Матузова, А.В.Міцкевича, В.І.Новосьолова, М.Ф.Орзіха, В.А.Патюліна, В.Н.Протасова, П.М.Рабіновича, О.Ф.Скакун, Р.О.Халфіної, Л.С.Явича, Ц.А.Ямпольської.
Питання правового статусу суб’єктів конституційно-правових правовідносин досліджували: зокрема, конституційно-правових – В.В.Копейчиков, М.І.Козюбра, В.Князєв, Б.Н.Габрічидзе, В.С.Проніна, інші; адміністративноправових – В.Б.Авер’янов, Д.Н.Бахрах, М.Бояринцева, І.І.Веремеєнко, Л.В.Коваль, П.І.Павленко, О.В.Петришин, П.І.Сатлейкін, Н.М.Тищенко, О.І.Харитонова, Ю.Я.Якимов, інші; трудових – В.М.Лєбєдєв, А.С.Пашков, інші.
Однак сьогодні всі визнають, що від правового статусу залежить у значній мірі активність суб’єкта, можливість прояву ним своїх
здатностей, забезпечення потреб і захищеності з
боку держави. Ряд інших учених констатує, що
поняття „правовий статус” поки не знайшло чіткого визначення в юридичній літературі. Відсутність єдиного усталеного погляду на дану категорію, а також розуміння значущості його вироблення викликали і викликають особливо в
останні роки жвавий інтерес до неї.
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Метою статті є аналіз основних проблем
тлумачення поняття і визначення змісту категорії
„правовий статус” суб’єкта права на основі
зіставлення сучасних підходів до визначення
даного поняття та інших суміжних понять і
з’ясування їх змісту.
Виклад основного матеріалу. Латинське
слово „status” у перекладі з латини означає положення, стан кого-небудь або чого-небудь, а
також як „становище”; позначаючи у своєму
первісному значенні і загальне становище окремої особи (особистості) в суспільстві, і сукупність усіх (або частини) її юридичних прав та
обов’яз-ків [5, с.300].
Етимологічно вказані терміни збігаються,
це слова-синоніми. Тим не менше, в літературі
(Н.В.Вітрук, В.А.Купчинський [7; 14]) були висловлені пропозиції про розмежування понять
„правовий статус” і „правове положення”, оскільки, на їх думку, перше виступає частиною
(ядром) другого.
Н.І.Матузов вважає, що в розмежуванні
понять „правовий статус” і „правове положення”
немає ні практичної, ні теоретичної необхідності,
оскільки вони, на його думку, збігаються і
етимологічно, і за змістом [18, с.224-225]. З ним
згідний і Ю.Н.Тодика [34, с.151], який досліджує
статус особистості. Стосовно цього зазначимо,
що в юридичній літературі нерідко допускається
змішування понять „правовий статус” і „правове
положення” (і навіть правосуб’єктність), особливо в дослідженнях щодо особистості [6, с.5-6; 21,
с.512; 28, с.558].
В широкому розмінні „правове положення” як термін застосовується до окремо взятої
групи суб’єктів права, яка може мати різновиди.
Зокрема, до „правового положення особи” включають „правовий статус громадянина”, „правовий статус іноземця”, „правовий статус апатрида” [34, с.150]. В даному разі суб’єкти правового
положення є абстрактними суб’єктами права, що
відносяться до загальної групи [39, с.6]. У вузькому розумінні термін „правове положення” застосовується для характеристики положення
конкретної особистості в даний момент [25,
с.200-201]. Дана точка зору на сьогодні одержала
більшість прихильників, і в першу чергу у зв’язку з тим, що вона дає можливість зв’язати в єди31
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не всі правові статуси, якими наділений не абстрактний, а реальний суб’єкт права (суб’єктивного), незалежно від того, нормами якої галузі права передбачено той чи інший його галузевий статус. В такому разі під „правовим положенням” розуміють конкретне правове положення суб’єкта, яке визначається як його правовим
статусом (галузевими правовими статусами), так
і сукупністю конкретних правових зв’язків тривалого характеру, в яких він перебуває.
Поняття ж „правовий статус” характеризує вихідне правове положення суб’єктів [29,
§27]. Правовий статус указує на місце суб’єкта в
системі правовідносин, що характеризується
правами й обов’язками. Відповідно, поняття
„правове положення” відображає функціональну
роль і вказує місце суб’єкта в системі суспільних
відносин. Тому це поняття не повинно бути тотожним поняттю правового статусу. „Правовий
статус” означає співвідносне положення (позицію) суб’єкта в соціально-правовій системі.
При цьому категорію „правовий статус”
вживають, як правило, з посиланням на галузь
права, норми якої його регламентують (зокрема,
конституційно-правовий статус, цивільно-правовий статус тощо), оскільки правовий статус
вказує на місце суб’єкта в певній сфері суспільних відносин, що регулюються нормами визначеної галузі права, а правові можливості реалізуються в цілому ряді окремих галузей права” [13].
Категорія ж правове положення все ж ширша, оскільки характеризує місце суб’єкта в системі суспільних відносин загалом у розрізі всіх
видів правовідносин, в яких перебуває він у даний момент [36, с.123; 25, с.200-201].
Отже, вихідне правове положення суб’єктів права характеризується поняттям „правовий
статус”, а під „правовим положенням” розуміють
конкретне правове положення суб’єкта, яке визначається як його правовим статусом (статусами), так і сукупністю конкретних правових зв’язків, у яких він перебуває.
Дана позиція, на думку А.Ю.Якимова, уявляється більш логічною, особливо з урахуванням
тієї принципової відмінності, яка існує між
суб’єктом права і суб’єктом правовідношення
[39, с.5-10]. Тому доцільне використання різних термінів для окреслення правового статусу
абстрактного суб’єкта права і правового положення реальної особи, яка може вступати і вступає в правовідносини.
Часто також ототожнюють поняття „правовий статус” та „правовий стан”. Проте зауважимо, що ототожнення цих понять небажане,
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оскільки це певною мірою згладжує ті відмінності, які існують між поняттями „суб’єкт права”
і „суб’єкт правовідносин”.
Поняття „статус” включає в себе те стабільне, засадниче у правовому стані суб’єкта,
котре разом із правосуб’єктністю містить також
певне коло основних прав та обов’язків, а також
інші елементи, зокрема принципи статусу, гарантії прав, обов’язки, кореспондуючі обов’язкам види відповідальності, суб’єкт інтересу, з
яким пов’язані права й обов’язки, якими наділений суб’єкт правового статусу, та інші елементи,
які випливають із виду правосуб’єктності суб’єкта (загальної, спеціальної або виняткової).
Конкретні ж права та обов’язки відображають специфіку реального правового становища особи в конкретних правовідносинах,
що пов’язане, в основному з наявністю тих чи
інших юридичних фактів, а не з основами загального становища суб’єкта у даній правовій системі [1, с.65].
Отже, правовий статус суб’єкта права можна охарактеризувати як сукупність основних
суб’єктивних прав та обов’язків, котрі належать
суб’єкту об’єктивного права, який має визначену
правосуб’єктність і визнаний представником законного інтересу, і визначають у найбільш загальному вигляді його взаємини з державою, що
ґрунтуються на положеннях відповідних галузевих правових норм.
Правовий статус асоціюється зі стабільним
правовим станом суб’єкта, а правове положення
(становище), як зазначає О.І.Харитонова, змінюється залежно від правовідносин, в які він вступає [37, с.80]. Воно динамічне, постійно змінюється залежно від виникнення, розвитку та припинення різноманітних правових відносин і залежить від того широкого кола правовідносин, в
яких перебуває суб’єкт. „Правовий стан” – це
поняття, яке застосовується для характеристики
правового положення суб’єкта права, як суб’єкта
конкретного правовідношення по відношенню до
інших учасників даного правовідношення. „Правове положення” – це поняття, під яким розуміють сукупність правових станів, у яких у конкретний момент перебуває суб’єкт права, як суб’єкт
правовідносин, який вступив у дані правовідносини, реалізуючи свої галузеві правові статуси.
Термін правовий статус пов’язують також
з терміном „правосуб’єктність”, оскільки вважається, що „правосуб’єктність безпосередньо не
охоплює собою сукупність прав та обов’язків, які
випливають з закону. Дане навантаження бере на
себе поняття „правовий статус суб’єкта” [13].
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Проблеми поняття та змісту категорії «правовий статус» суб’єкта права

Категорія „правовий статус” безпосередньо
пов’язана з конкретними галузями права. Змістом правового статусу суб’єкта є стандартний
набір основних (вихідних) прав та обов’язків,
прямо закріплених в законі.
Тому, на нашу думку, помилково вважають, що саме правосуб’єктність містить поряд з
правоздатністю і дієздатністю також правовий
статус [33, с.123], або ототожнюють термін
„правосуб’єктність” з правовим статусом громадянина або організації [20, с.26-33].
Так, А.С.Пашков ототожнює зміст правового статусу суб’єктів, зокрема трудового права,
з правосуб’єктністю, яка, на його думку, і „визначається закріпленими за ними законодавством
правами і обов’язками, гарантіями цих прав і
обов’язків, відповідальністю за невиконання покладених на них обов’язків [35, с.56].
Однак правосуб’єктність – це сукупність
установлених нормами права якостей, що дають
суб’єкту можливість бути носієм юридичних
прав і обов’язків. Правосуб’єктність – це властивість юридичної або фізичної особи бути носієм
юридичних прав і обов’язків у силу юридичних
норм [3, с.139].
У кожній галузі права є спеціальні норми,
призначення яких – встановити коло осіб, які
підпадають під дію норм даної галузі. Робиться це шляхом перерахування ознак, якими
суб’єкти мають володіти, щоб виступати в ролі
адресатів норм галузі.
„Претендент” на статус суб’єкта права за
своїми особливостями потенційно має бути здатний виступати носієм суб’єктивних прав і
обов’язків у визначеній сфері суспільних відносин, тобто повинен мати комплекс соціальних
передумов, що дозволяють надати йому суб’єктивні права й обов’язки.
До таких особливостей (соціальних передумов) належать: а) зовнішня відокремленість,
яка характеризується наявністю системоутворюючих ознак; б) персоніфікація визначеного
типу у суспільних відносинах, тобто виступ у
вигляді єдиної особи – персони; в) здатність
виражати і здійснювати або персоніфіковану
волю у відносинах з державою, або державну волю у процесі правового регулювання
суспільних відносин [12, с.96].
”Претендент”, який має названі особливості, набуває статусу суб’єкта права, та тільки в тому випадку, якщо держава, використовуючи правові норми, робить його носієм (власником) прав
і обов’язків у певній галузі правовідносин.
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Таким чином, соціальні особливості спричиняють комплекс передумов, які свідчать про
потенційну можливість бути суб’єктом, а правові
норми, використовують ці передумови, по-перше, перетворюючи „претендента” на суб’єкта,
по-друге, визначають його місце і роль у визначеній сфері суспільних відносин [12, с.96].
Передстатусні і післястатусні елементи, що
характеризують суб’єкта як претендента на статус і як суб’єкта правовідносин, на нашу думку,
потрібно включати не в поняття „правовий статус”, а в поняття „правове положення”, як пропонують Н.В.Вітрук та В.А.Купчинський.
Отже, в складі норм, що регламентують
статус суб’єкта права, необхідно розрізняти
ті норми, які створюють потенційні можливості визначених правовідносин і реалізуються в
правовідносинах через посередництво інших
норм, і ті, які реалізуються безпосередньо у
правовідносинах.
Р.О.Халфіна включає, поряд із загальними
правами й обов’язками суб’єкта та правосуб’єктністю, в систему елементів правового
статусу права й обов’язки в реальних правовідносинах [36, с.122-126], що, виходячи зі сказаного вище, на нашу думку, робити не варто, оскільки права й обов’язки суб’єкта в конкретних правовідносинах – це елемент правового положення, а в конкретному правовідношенні –
правового стану.
Не виправдано розглядати в рамках правосуб’єктності також поняття „правовий статус”,
оскільки, як слушно зазначає С.С.Алексєєв, правове положення особи фіксується шляхом наповнення його не галузевою правосуб’єктністю [3,
с.141], а конкретними правами й обов’язками.
В юридичній літературі поняття „статус”
досліджується в основному в окремих своїх проявах, пов’язаних у першу чергу з різними їх носіями. Загальний правовий статус передусім
пов’язують з фізичною особою, державою, державним органом, службовцем, юридичною особою, власником тощо, тобто з суб’єктами, що
можуть виступати суб’єктами різних галузевих
правовідносин, зберігаючи властиві їм загальні
риси в різних галузевих правовідносинах, і які
враховуються положеннями всіх галузей права.
Правовий статус як поняття застосовується
передусім до людини, і з даної позиції постає
як юридично закріплена сукупність її прав і
обов’язків. При цьому стосовно держави правовий статус людини містить засади, які „одночасно виступали як обов’язкові правові харак-
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теристики особистості як суб’єкта права, громадянство і правосуб’єктність”.
Основою правового статусу людини є вся
сукупність його природних прав, що знайшли
вираження в законі, і її законних інтересів. Такою основою є природна свобода людини.
Напроти, правовий статус державного органу похідний, на відміну від правового статусу
людини, основою якого є природна свобода людини. Органи держави постають лише як інструменти для народу, який здійснює свою суверенну владу. Правовий статус державних службовців різниться залежно від займаних державних посад, від рівня державної служби.
Визначаючи особливості адміністративноправового статусу посадової особи, зауважує
О.В.Петришин, потрібно виходити з положення
про те, що правовий статус даних суб’єктів є
спеціальним відносно до правового статусу
громадян і не може розглядатися поза зв’язком зі
змістом і обсягом основних (конституційних) прав, свобод, обов’язків і відповідальності особи” [27, с.32].
Їх правовий статус базується не на загальній правоздатності, а на спеціальній. Поняття
спеціальної правоздатності в даному разі означає
відоме обмеження правоздатності визначеним
колом допустимих дій.
Від правового статусу значно залежить активність суб’єкта, можливість прояву ним своїх
здатностей і забезпечення потреб.
Будучи проявом політики держави у сфері
економічних відносин, зміст правового статусу
конкретного суб’єкта являє собою характеристику зв’язку, що виникає між державою та
даним суб’єктом [15, с.479-527].
Держава не може не враховувати наявності
визначених особливостей конкретного суб’єкта,
характеру і місця в певній організаційній структурі, і дане врахування також знаходить свій
прояв у відповідному наборі суб’єктивних статусних прав. Тому за допомогою встановлення чітко
визначеного набору статусних прав
(обов’язків) для визначених суб’єктів і у визначених випадках, доповнюючи тим загальний
правовий статус, держава забезпечує формальну
(юридичну) рівність різних суб’єктів.
Л.С.Явич вважає, що правовий статус виражає фактичний статус (фактичне становище)
суб’єкта в юридичній формі, яка може відображати фактичний стан у тому чи іншому ступені
частково, а часом і сильно спотворюючи реальні
відносини між суб’єктом та державою [38,
с.193]. Дане твердження досить сумнівне, ос34

кільки більшість учених схильні розуміти під
змістом правового статусу сукупність не
стільки фактичних прав і обов’язків суб’єкта,
скільки сукупність визначених у праві юридичних прав і обов’язків суб’єкта, їх статут. Тим
не менше, згаданий автор визнає, що правовий статус включає цілий комплект прав
суб’єкта, його свободу та його місце в системі
даних суспільних відносин.
Статут (від statuo – постановляю) – це
устав, збірник правил, що визначає повноваження і порядок діяльності будь-якої організації [32,
с.1279]. Як статут, уложення, положення про щонебудь визначають даний термін В.І.Даль,
С.І.Ожегов та інші [11, с.319; 23, с.864].
Іншими словами, норми об’єктивного права, що визначають правовий статус суб’єкта, є,
по суті, статут даного суб’єкта. Як бачимо, хоч
поняття статусу традиційно застосовується для
визначення прав організацій, воно цілком застосовне і для характеристики у сфері об’єктивного
права будь-якого іншого суб’єкта.
„Правовий статус” є категорією одночасно
й об’єктивного, й суб’єктивного права. В галузі
об’єктивного права поняття статусу може бути
ототожнено з поняттям статуту. Система статутних прав і обов’язків суб’єкта в широкому розумінні характеризує правовий статус абстрактного
суб’єкта права. Статутні права є повністю деперсоніфікованими і в меншому ступені деперсоніфікації вони відносяться до певних видів
суб’єктів суспільних відносин, у більшій мірі –
до всіх і кожного, оскільки вони мають їх
сприймати як належні.
Статутне, а в широкому розумінні – все
об’єктивне право, умовно кажучи, є складовою
юридичних абстракцій, юридичних форм, які
звуться різними суб’єктами права: громадянин,
працівник, державний службовець, посадова
особа тощо. Абстракція об’єктивного права сама
по собі безтілесна і безглузда, і права керівника
бюджетної установи без наявності самого керівника, тобто реально існуючої людини, є ні що
інше, як сукупність слів, викладених у визначеному порядку на папері або іншому носії інформації. Форма ще не є тіло.
У вузькому розумінні поняття „правового
статусу” є категорією суб’єктивного права – це положення, стан конкретного суб’єкта суспільних
відносин, яке виникло при переводі норм, що складають його статут у галузі об’єктивного права,
внаслідок дії визначених юридичних фактів у юридичну форму суб’єктивних прав і обов’язків даної
особи та інших елементів статусу.
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

Проблеми поняття та змісту категорії «правовий статус» суб’єкта права

Так, категорія правоволодіння включає в
себе визначену сукупність суб’єктивних статутних прав і обов’язків, які утворюють правовий
статус (правовий стан) конкретного суб’єкта, а
також суб’єктивних прав та обов’язків, які виникають у суб’єкта в силу інших правових засад
(адміністративний акт, договір) і володіють такою характеристикою, як стабільність.
Розмежовують також загальний та спеціальний правовий статус. Останній є сукупністю прав і обов’язків, що конкретизують і доповнюють загальні права та обов’язки стосовно
різних осіб, які мають різне службове, сімейне та
інше становище [7, с.186].
Загальний правовий статус закріплений Конституцією України, законами України і
визначає основи правового становища особи в
державі. Змістом правового статусу П.М.Рабінович називає „комплекс прав та юридичних
обов’язків особи” [30, с.74].
Загальний правовий статус і спеціальні
правові статуси особи є стабільними, оскільки
норми права змінюються не з волі суб’єкта, а в
нормативному порядку, і в першу чергу є сукупностями прав та обов’язків, що передбачені правовими нормами у вигляді правової абстракції.
Харитонова О.І. виокремлює такі характерні риси правового статусу: 1) у ньому знаходить
відображення і вираження воля держави; 2) його
зміст, що має певну стабільність, змінюється не з
волі осіб, а з волі законодавця; 3) елементи правового статусу – загальні (статусні) права та
обов’язки суб’єкта об’єктивного права, його
юридична відповідальність – формулюються і
існують у формі правових приписів [37, с.79].
Як у загальній теорії права, так і в галузевих науках підкреслюється, передусім, єдність
правового статусу для всіх [19] і в той же час
його диференціація визначається необхідною
для будь-якого серйозного дослідження даної проблеми [16].
Використовуючи термінологію Л.Д.Воєводіна, підкреслимо, що правовий статус суб’єкта
не можна уявляти „одноструктурим монолітом”
[9, с.163]. Він запропонував розрізняти правове
положення суб’єкта, зокрема особи, з трьох сторін: а) як працівника (у сфері соціально-економічного та культурного життя); б) як суспільно-політичного діяча (в державному та суспільному житті); в) як особистість (в індивідуальному житті)”.
Дані міркування стали основою для виділення спеціальних статусів. Розглядаючи правовий статус, С.С.Алексєєв підкреслює, що він пеЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

редбачає не лише правове положення особи в
суспільстві, але й „у даній сфері суспільного
життя” [2, с.86]. Так, у загально-правовому статусі доцільно розрізняти і спеціальний. На думку
О.Скакун, спеціальний правовий статус особи –
це статус особи як представника тієї або іншої
соціальної групи, який відокремлений за певним
юридично значимим началом (рід діяльності, вік,
тощо), який у відповідності із законодавством
наділений спеціальними додатковими правами і
зв’язками. Він зумовлений особливостями становища особи і потребами її функціональної спеціальної активності, а також є загальним для певного кола осіб. Він доповнює або обмежує загальним правовий статус, тобто коригує його і
має минущий характер [31, с.413].
Різностороннє вивчення на галузевому рівні особливостей правового статусу вимагає введення нової термінології, яка б відповідала поняттю спеціального статусу. З даних позицій вважається обґрунтованим використання відповідних напрацювань теоретиків і галузевих науковців, які пропонують іменувати різновиди спеціального статусу модусом [26, 17]. У перекладі з
латини „модус” – це міра, межа, спосіб, правило
[5, с.217]. Тому модус стосовно суб’єкта галузі
може означати відому міру (модифікацію) конкретизації спеціального правового статусу і використовується для характеристики статусу суб’єкта на певному етапі процесу (процедури).
Процес, як правило, циклічний і має свої
стадії, кожна з яких передбачає за суб’єктом специфічний набір прав і обов’язків. На кожній стадії процесу (бюджетного, державного, кримінального, цивільного) відповідний суб’єкт права
наділяється спеціальним модусним правовим
статусом, який відповідає його правовому положенню на даному етапі (стадії), тобто відповідним правовим модусом.
Обсяг спеціального статусу співвідноситься з категорією правового модусу як конкретизованою, соціально спеціалізованою і часто
нетривкою структурою у зв’язку з тим, що вона ґрунтується на юридично-значущому началі, котре виконує функцію соціальної диференціації [10, с.276].
Як ми вже зазначали, в правовий статус не
можуть включатися всі суб’єктивні права та
юридичні обов’язки, зокрема на рівні правового
відношення. Правовому статусу властива не лише єдність, але й відносно постійне (незмінне) на
певний період розвитку держави коло основних
прав і обов’язків, закріплених у законі, а не просто в діючому законодавстві.
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Теорія права визнає можливість суб’єктивної диференціації (модифікації) статусу. Але
при цьому підкреслюється одна, досить важлива
для розуміння даної проблеми, думка. Індивідуальний, модусний, спеціальний та загальний
правовий статуси співвідносяться між собою як
одиничне (окреме), особливе та загальне. Тим
підкреслюється єдність і неділимість правового
статусу особи [18, с.56-60; 24, с.103-104].
Загальний статус, його модифікацію на рівні спеціального чи індивідуального В.М.Лєбєдєв
схематично зображує у формі дерева, коренів,
стовбура, гілок та листя, що складають єдине і
неподільне ціле, хоч усі ці частини виконують
свою роль [16]. „Сходження” від правового статусу до правового модусу і далі – на його індивідуальний рівень, в основному іде „по рівнях”
різноманітних юридичних фактів.
З метою відокремлення правових модусів належить використовувати поняття спеціальної правосуб’єктності, що включає правоздатність, дієздатність і специфічну модусну відповідальність [10].
Проте неприпустимо ототожнювати правовий модус із дієздатністю. Якщо правовий модус
обмежити тільки суб’єктивними правами,
обов’язками та дієздатністю, то з нього випадає
ряд інших елементів.
Індивідуальний же статус виражає конкретику окремої особи і являє собою сукупність
персоніфікованих прав та обов’язків особи.
Висновки. Отже, правовий статус –
комплексна, інтегративна категорія, що відображає взаємовідносини особистості в суспільстві,
громадянина і держави, посадової особи і держави, інші соціальні зв’язки.
Термін „правовий статус” необхідно чітко
відрізняти від таких правових категорій, як „правове положення”, „правовий стан” та „правосуб’єктність”. Під статусом належить розуміти
сукупність основних суб’єктивних прав та
обов’язків, котрі належать суб’єкту права, який
має визначену правосуб’єктність і визнаний
представником законного інтересу, і визначають
у найбільш загальному вигляді його взаємини з
державою, що ґрунтуються на положеннях відповідних галузевих правових норм.
Правовий статус є статичною, стійкою,
юридичною основою інтересів особистості. Зміна правового статусу відбувається лише законодавчим шляхом. Тому важливо, щоб суб’єкт права правильно представляв своє положення, свої
права й обов’язки, місце в тій чи іншій структурі,
оскільки „в житті нерідко зустрічаються прикла36

ди невірно сприйнятого або присвоєного статусу.
Якщо цей статус сприймається невірно, то
суб’єкт орієнтується на не властиві зразки поведінки” [4, с.178-179]. Сама особистість не може
визначити свій статус, вона лише діє, виходячи зі
свого правового положення. Тому, правовий статус є засобом не особистості, а держави, яка через визначення статусу задає вихідну правову
позицію; статус є фіксованою моделлю інтересів
особистості. Особливо шкідливе і недопустиме є
наділення посадових осіб непередбаченими законом повноваженнями, довільне розширення
функцій, що порушує їх офіційний статус і свідчить про правовий нігілізм. Правовий статус не
може бути юридично нечітким, аморфним, розмитим, оскільки це призведе до порушення законності, прав інших суб’єктів.
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PROBLEMS OF CONCEPT AND CONTENTS OF
THE CATEGORY "LEGAL STATUS" OF THE SUBJECT OF LAW
Summary
In this article the basic problems of an explanation of concept and definition of the contents of a category "legal status" of the subject of law are analyzed on the basis of comparison of modern approaches to
definition of the given concept and such concepts as "legal position", „legal status", and etc., and also vertical structure of concept "legal status" is analyzed, within the framework of which the contents of the general,
special, modus and individual legal statuses are investigated.
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СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДУ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
Постановка проблеми. На початку 90-х
років XX ст. у фінансовому праві розпочався перегляд розуміння та визначення базових категорій і, як наслідок цього, поняття предмета та методу фінансового права. Цей перегляд був викликаний цілою низкою таких об'єктивних і
суб'єктивних факторів, як: утворення нових держав на території колишнього СРСР з новими
системами державного устрою та державної влади, значною зміною сфер управління та організації самоуправління у новостворених країнах
СНД, зміною акцентів у публічних інтересах, які
визнаються та забезпечуються новими державами, та підвищенням значущості питань соціальної сфери у функціонуванні держави. Тут метод
правового регулювання допомагає розібратися в
природі відносин, які виникають у процесі фінансової діяльності держави. Щоб визначити, чи
всі відносини, які виникають у процесі цієї
діяльності, є фінансово-правовими, необхідно
використовувати таку правову категорію, як метод правового регулювання.
Дослідження особливостей методу правового регулювання фінансових відносин переконує нас у зростаючій актуальності аналізу його
теоретичних і практичних аспектів. Дослідження
методу фінансового права є необхідним і закономірним процесом у розвитку сучасної фінансової науки. Стійко займають своє місце в теорії
права критерії, відповідно до яких галузь фінансового права посідає місце в розряді самостійних і відокремлених.
Категорія методу правового регулювання
фінансових відносин довгий час залишалася поза
полем спеціальних наукових досліджень, оскільки була ізольована презумпцією тези про тотожність методів фінансового й адміністративного
права. Розвиток науки фінансового права, актуалізація фінансово-правового регулювання суспільних відносин, виникнення нових інститутів і
модифікація системи фінансового законодавства
стали передумовами становлення нової теорії
про оригінальність методу фінансового права.
Метою роботи є визначення та дослідження складових елементів методу фінансового права і з’ясування в цьому аспекті регулятивної ролі права.
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Ступінь наукової розробки теми. Серед
учених, які працювали над дослідженням загальнотеоретичних і галузевих характеристик методу
правового регулювання, можна відзначити
С.С.Алєксєєва, М.І.Байтіна, А.Г.Братко, О.М.Вітченко, В.М.Горшеньова, Ю.М.Козлова, М.І.Матузова, О.В.Малько, А.Б.Пєшкова, А.І.Процевського, П.М.Рабіновича, В.М.Сирих, В.Д.Сорокіна, М.М.Султигова, Л.С.Явича, В.Ф.Яковлева. Окремі елементи й ознаки методу фінансового права, що відокремлюють його від методів суміжних правових галузей, були досліджені
в працях В.В.Бесчеревних, Д.В.Вінницького,
Л.К.Воронової, П.-М.Годме, О.М.Горбунової,
О.Ю.Грачової,
М.А.Гурвіча,
В.І.Гуреєва,
Б.М.Іванова, М.В.Карасьової, О.М.Козиріна,
Ю.О.Крохиної, Н.О.Куфакової, І.І.Кучерова,
В.І.Лісовського, П.С.Пацурківського, М.І.Піскотіна, О.В.Покачалової, Ю.А.Ровінського, Є.Д.Соколової, Н.І.Хімічевої, А.І.Худякова, С.Д.Ципкіна та ін. Однак спроби провести цілісне наукове дослідження, яке було б присвячене проблемам виявлення особливостей фінансово-правового методу, до цього часу не здійснювались.
З огляду на це, нове осмислення фінансовою наукою категорії „методу фінансового права”,
здається нам вкрай необхідним.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дати повну характеристику методу правового регулювання не можливо без розгляду
структури методу, тобто його складових елементів, які взяті у сукупності, і в підсумку дають
уявлення про те, як право впливає на суспільні відносини.
Для досягнення балансу внутрішньо-державних економічних інтересів в арсеналі суб’єктів, які здійснюють управління, є різні правові
способи, що мають переважно імперативну спрямованість. Аналіз складових частин та їх співвідношення знаходять вираження, перш за все, у
правовому статусі суб’єктів. Поставивши суб’єктів суспільних відносин у ті чи інші вихідні юридичні позиції, правова система тим визначає своєрідність усього комплексу правових засобів,
принципів, які використовуються у даній сфері.
Вперше увагу визначенню складових елементів методу правового регулювання приділено
Л.С.Явичем, який запропонував вважати складоЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

Складові елементи методу фінансового права

вими частинами методу п’ять компонентів, які
розглядаються як поєднання юридичних засобів
впливу на суспільні відносини: 1) порядок установлення прав і обов’язків суб’єктів права;
2) ступінь визначеності наданих прав і «автономності» дій суб’єктів; 3) взаємовідносини суб’єктів правовідносин; 4) наявність чи відсутність
конкретного юридичного зв’язку між суб’єктами
прав і обов’язків; 5) шляхи і засоби забезпечення
встановлених суб’єктивних прав і юридичних
обов’язків [10, c. 89].
О.М. Вітченко складові елементи загального методу виводить на рівні системи права. Так,
структуру загального правового методу складають правові засоби, які взяті у сукупності: 1) встановлення меж регульованих відносин,
визначення об’єктів, на які може бути спрямована дія права; 2) державно-владні веління щодо
поведінки суб’єктів, які передбачають для учасників суспільних відносин права й обов’язки, і
здійснення яких дає можливість державі підтримувати бажаний і однаковий правовий порядок; 3) наділення учасників регульованих відносин правоздатністю і дієздатністю; 4) визначення
державних заходів примусу у випадку порушення встановлених прав і правового порядку. Складові елементи галузевого методу автор виводить
на рівні норми права, які складають окрему галузь, і приходить до висновку, що структуру
галузевого методу складає сукупність правових
прийомів: 1) правове становище суб’єктів у
сфері регульованих відносин; 2) юридичний
факт як прийом, за допомогою якого держава
визначає підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин; 3) прийоми формування
суб’єктивних прав і юридичних обов’язків у правових відносинах; 4) прийоми захисту суб’єктивних прав і забезпечення виконання юридичних обов’язків [2, c.49-65].
Своєрідна точка зору на складові елементи
єдиного методу правового регулювання у
В.Д.Сорокіна, який вважає, що складовими
внутрішніми частинами методу завжди виступають три основних способи впливу права, а саме:
дозвіл, обов’язок і заборона. Ці способи виступають як системні елементи, засновані на
тісній взаємодії „з перевагою якогось одного
елемента, ефективна дія якого забезпечується
присутністю двох інших” [8, c. 111].
Більш широке трактування складових елементів методу правового регулювання, яке повністю підтверджується у фінансовому праві, дав
ще на початку шістдесятих років С.С.Алєксєєв,
який розглядає їх так. По-перше: характер заЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

гального юридичного становища сторін (тобто
правосуб’єктності, правового статусу) – чи знаходяться суб’єкти у стані влади і підпорядкування, чи займають рівні, юридично однопорядкові позиції, чи пов’язані „трудовим режимом” і
т.д. Нерівне положення сторін фінансового право-відношення зумовлюється характером тих
сус-пільних відносин – фінансово-економічних –
з яких виростає фінансове правовідношення.
Держава, будучи одним з обов’язкових суб’єктів
цього відношення, водночас завжди безпосередньо або в особі свого компетентного органу
здійснює правове регулювання шляхом видання
в односторонньому порядку нормативних актів,
що мають обов’язкову силу для іншої сторони.
І хто б не опинився контрагентом держави у
цьому відношенні, він таким правом не володіє.
Іншими словами, суб’єктний склад фінансовоекономічних відносин виключає можливість
юридичної рівності цих суб’єктів. Фінансовоекономічні відносини – це такі відносини, що
існують виключно в імперативній формі.
По-друге, характер підстав виникнення,
зміни і припинення правовідносин (тобто юридичних фактів) - чи виникають, зокрема, правовідносини на основі адміністративних актів чи
договорів і т.п. Важливе значення при виборі
юридичних фактів має метод правового регулювання, який сприяє реалізації публічних інтересів
держави у сфері акумуляції, розподілу і використання грошових фондів. Правовідносини, наприклад, по сплаті податків та інших обов’язкових
платежів, виникають на підставі нормативного
припису, що є підставою для виникнення правовідносин по виконанню доходної частини бюджету. Формування достатнього фонду грошових
засобів і нормативні приписи, які дозволяють
розподілити вказані засоби по основних видаткових напрямах, є юридичними фактами виникнення правовідносин по бюджетному фінансуванню. Отже, сукупність юридичних фактів є підставою виникнення правовідносин по виконанню
доходної частини бюджету, а це породжує правовідносини по розподілу грошових засобів у відповідності із основними видатковими напрямками,
які виступають правоутворюючими юридичними
фактами по бюджетному фінансуванню.
По-третє, характер способів формування
змісту прав і обов’язків суб’єктів - чи визначається воно безпосередньо нормами права, чи
адміністративними актами, чи угодою суб’єктів і
т.п. У фінансовому праві юридичні права та
обов’язки виникають тільки на основі нормативних правових актів, що приймаються державою в
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цілому чи уповноваженим на це її компетентними органами, причому виникають не довільно, а
зумовлюються змістом конкретних правовідносин, оскільки фінансово-економічні відносини
існують тільки у формі правовідносин.
По-четверте, характер юридичних заходів
впливу (тобто санкцій), способів, основ і процедури застосування санкцій [1, c.61-70]. Так,
санкція фінансово-правової норми завжди має
каральний фінансовий характер, де поряд із відновленням порушеного права та еквівалентного відшкодування завданої шкоди завжди переслідується й мета фінансового покарання у
формі штрафу чи пені. Це теж зумовлено характером тих суспільних відносин – фінансовоекономічних – які регулюються фінансовим правом. Тут має місце не еквівалентний добровільний обмін вартістю між власниками на основі
цивільного договору, а завжди законне вилучення власності державою від одного власника та
використання її в інтересах інших власників чи
всього суспільства, тобто перерозподіл власності, який ніколи в жодній країні на користь держави самими власниками добровільно не здійснювався. У таких випадках держава змушена вдаватися до жорстких покарань порушників фінансових правовідносин [5, c. 32-33].
Отже, метод правового регулювання у галузі фінансового права визначається як сукупність засобів впливу на учасників фінансовоправових відносин, які характеризуються юридичними фактами, з якими пов’язується виникнення фінансових правовідносин, правовим статусом їх суб’єктів та розподілом прав і
обов’язків між ними, видами санкцій за порушення приписів держави та порядком їх застосування [9, c. 29; 5, с. 45-46; 3, с. 318].
Прибічником цієї точки зору, на нашу думку, є П.М.Рабінович, який вважає, що метод правового регулювання характеризується: 1) колом
суб’єктів, яких держава визнає правоздатними і
дієздатними; 2) змістом й обсягом правового статусу суб’єктів певних відносин; 3) порядком
формування, встановлення юридичних прав і
обов’язків суб’єктів; 4) ступенем визначеності
змісту юридичних прав і обов’язків; 5) співвідношенням основних, регулятивних засобів впливу на поведінку - повноважень (дозволів), обов’язків і заборон; 6) порядком (процедурою)
здійснення юридичних прав та обов’язків;
7) способами примусового забезпечення прав і
обов’язків [6, c.139].
Саме так правова система може визначати
своєрідність усього комплексу юридичного інс40

трументарію, що використовується тією чи іншою галуззю, і звідси випливають основні особливості структурних підрозділів правової системи. Кожен галузевий метод є специфічним комплексом прийомів та засобів регулювання, що існують тільки у даному конкретно-нормативному матеріалі [4, c. 37].
Усе викладене дозволяє зробити висновок
про те, що побудова правової держави в Україні
приводить до необхідності вирішення питання:
як право здійснює свою регулятивну роль?
Розв’язання даної проблеми має не тільки теоретичне, але й величезне практичне значення, оскільки в її межах вирішується питання подальшої
правової регламентації суспільних відносин,
виявлення основних тенденцій розвитку права.
Професор І.В.Рукавішнікова основними
характеристиками методу правового регулювання фінансових відносин вважає: а) підстави виникнення, зміни та припинення основних фінансових правовідносин (тобто предмет фінансового
права утворюють відносини, які складаються в
процесі збору, розподілу і використання грошових засобів держави та місцевих утворень);
б) підстави виникнення, зміни та припинення
допоміжних фінансових правовідносин (до цієї
групи належать правовідносини, які виникають у
сфері регулювання грошового обігу, валютного
регулювання, контролю та правовідносини, які
виникають в результаті фінансових правопорушень); в) юридична нерівність учасників фінансових правовідносин (нерівне положення обумовлене лише тим, що однією із сторін у правовідношенні виступає держава в особі своїх уповноважених органів, які володіють юридичновладними повноваженнями по відношенню до
іншого суб’єкту, а останні – ні); г) межі використання владних повноважень учасниками фінансових правовідносин (повноваження владних
суб’єктів фінансових відносин завжди визначені
у законодавстві в часі, просторі та щодо кола
осіб); д) форми і способи захисту прав учасників
фінансових правовідносин (фізичні та юридичні
особи захищають свої порушені права винятково
в рамках юрисдикційної форми) [7, c.79-171].
На нашу думку, структура фінансовоправового методу може мати таку характеристику. Серцевину методу фінансового права складає спосіб імперативних приписів (розпоряджень), який забезпечує умови для чіткого виконання учасниками правовідносин покладених на
них обов’язків і реалізації їх прав. Його основними характеристиками є: зобов’язання, юридична нерівність суб’єктів фінансового права;
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імперативність і конформізм їх поведінки. Конформізм фінансово-правового методу означає,
що суб’єкти фінансового права вступають у фінансові правовідносини не з власної ініціативи,
а лише виконуючи приписи відповідних актів державних органів.
Висновки. Всі сутнісні ознаки методу
можна звести до того, що метод фінансового
права є самостійним, оригінальним інструментом
правового регулювання, специфіка якого проявляється в його владно-майновому характері, що
обумовлене особливостями предмета даної галузі
права. Майновий зміст методу фінансового права
виявляється в тому, що вектор його правового
регулювання завжди спрямований на підтримку
стабільних відносин у сфері збирання, розподілу
і використання грошових фондів держави і місцевих утворень. Така спрямованість виявляється
на всіх стадіях правового регулювання - від моменту вибору юридичних фактів і до визначення
специфіки правового положення суб’єктів. Імперативність методу фінансового права дозволяє
здійснювати правове регулювання одного з основних публічно-правових інтересів - фінансової
діяльності держави і місцевих утворень, забезпечуючи реалізацію соціально-економічних інтересів суспільства в цілому й окремих осіб, зокрема.
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ОНТОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ СПРАВЕДЛИВОСТІ
ЯК КАТЕГОРІЇ ПРАВА
Постановка проблеми. Поняття “справедливість” нікого не залишає байдужим. Пошук основ справедливості починається з поняття “несправедливості”. Саме обурення “Це несправедливо!”, що може стосуватися таких, за визначенням П.Рікера, типових ситуацій: чи то нерівного
розподілу, чи то недотриманої обіцянки, чи то
непропорційної винагороди [10, с.12-13], передбачає, що повинно бути інакше. Для подолання несправедливості повинен існувати певний типовий спосіб, загальне правило, що слугувало б для розв’язання життєвих суперечностей.
Тому питання про справедливість може поставати лише у ситуації, щодо якої вже існує модель
правильного (справедливого) її вирішення. Спосіб розв’язання певного життєвого конфлікту
несправедливий не сам по собі і не тому, що він
не задовольняє інтересів одного чи декількох його учасників, – він несправедливий тому,
що не відповідає тим правилам, способам вирішення такого конфлікту, які розуміються як
правильні, справедливі.
Є підстави стверджувати, що завдяки таким сутнісним ознакам права, як нормативність
та формальна визначеність, саме у сфері права
існують передумови для формулювання чіткого
та конкретного змісту категорії справедливості.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Деякі дослідники вважають, що поняття справедливості має суто юридичний зміст. Наприклад, В.С.Нерсесянц зазначає, що “справедливість – внутрішня властивість і якість права, категорія і характеристика правова, а не позаправова (не моральна, релігійна і т.д.)” [8, с.28],
він вважає, що іншого змісту, окрім правового,
справедливість не має і тому, коли заперечується
правовий характер цієї категорії, тоді справедливість підміняється певними неправовими засадами – вимогами зрівнялівки або привілеїв, тими
чи іншими моральними, релігійними, світоглядними, естетичними, політичними, соціальними,
національними, економічними та іншими подібними уявленнями, інтересами, вимогами [8,
с.30]. Тезу про те, що “лише право і є справедливим” В.С.Нерсесянц пояснює у дусі лібертарно-юридичної концепції: “Адже справедливість
тому, власне, і є справедливою, що втілює в собі
42

і виражає загальнозначиму правильність, а це у
своєму раціоналізованому вигляді означає усезагальну правомірність, тобто сутність і начало
права, сенс правового принципу усезагальної
рівності і свободи” [8, с.28]. С.С.Алексєєв висловлює думку, що “реальна та первинна справедливість у нашому житті – це справедливість у
праві та через право” [1, с.680], а моральні уявлення про справедливість є лише ідеологізованим, духовним вираженням основоположних
якостей права [1, с.680-681].
Інші дослідники – Л.А.Сифурова, Є.Ю.Пахомов – також відносять справедливість до власне юридичних категорій і вважають, що моральний зміст справедливості походить виключно від
емоційності, з якою пов’язується пошук правильного, справедливого вирішення конкретної життєвої ситуації: “Взагалі, у нас є сумніви в тому,
що справедливість відноситься до сфери моралі.
Швидше за все, моральний та емоційний фактори, які зазвичай приписуються справедливості,
насправді є атрибутами ситуацій, в яких виникає
питання про справедливість, а не елементами її
структури; справедливість позаморальна” [11, с.8].
Дослідники радянського періоду розглядали справедливість як моральне, морально-філософське поняття, як категорію марксистської
етики. Нині вивченням категорії справедливості
займаються різні науки. Справедливість як найвища моральна чеснота є предметом етики, як
поняття, що відображає конкретно-історичні уявлення про міру відповідності між діянням і відплатою, – проблемою філософії, як категорія, що
визначає найкращий спосіб організації суспільного життя, – питанням політики (політичної
філософії, філософії політики).
Аналіз справедливості як категорії права є
проблемою філософії права і саме у юридичному
вимірі вказане поняття одержує найбільш конкретний зміст і практичне визначення.
Звісно, не можна заперечувати інші, окрім
юридичного, аспекти поняття справедливості.
Метою ж вивчення справедливості як категорії
права є формулювання її особливого власне
юридичного змісту та визначення.
Нині, коли відбувається відродження вітчизняної української філософії права і помітні
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наукові прагнення “поставитися до права як до
права і повернути справедливість справедливості” [10, с.10], найбільш грунтовними є дослідження справедливості у межах гносеології
права [4; 5] та аксіології права [3; 7], але водночас залишається нерозробленим онтологічний
зміст справедливості як категорії права.
Метою статті є визначення онтологічного
змісту категорії справедливості, у зв’язку із цим
автор формулює такі завдання: розкрити онтологічний зв’язок права і справедливості, розглянути співвідношення досліджуваної категорії з такими філософсько-правовими поняттями, як рівність і свобода, дослідити конкретні прояви та
способи практичного застосування категорії
справедливості у правовому житті.
Виклад основного матеріалу дослідження. Онтологічний зв’язок права і справедливості
багаторівневий, і форма його вираження залежить від багатьох факторів, як-от: типу праворозуміння, обрання тієї чи іншої методології, вихідних положень, що беруться за основу роздумів, тощо. Але перший і основний рівень взаємодії права і справедливості відображає ідея про
справедливість як сутність права [12, с.17].
Зазначимо, що онтологічний зв’язок права
і справедливості - двоаспектний. З одного боку,
можна вести мову про справедливість як сутність
права, з іншого – про право як основу справедливості. В.І.Кузнєцов звертає увагу на нечіткість
використання термінів “відображення”, “вираження”, “втілення”, що позначають взаємодію
справедливості і права [6, с.83]. Розвиваючи цю
думку, можна сформулювати декілька пар (варіантів) відношень:
1.1. “Право як відображення справедливості”
– 1.2. “Справедливість як відображення права”;
2.1. “Право як вираження справедливості”
– 2.2. “Справедливість як вираження права”;
3.1. “Право як втілення справедливості” –
3.2. “Справедливість як втілення права”.
Перша пара відношень (варіанти 1.1. та
1.2.) фактично означає ідентичність понять,
які є ніби віддзеркаленням, відбиттям одне
одного. Друга пара відношень (варіанти 2.1. та
2.2.) позначає спосіб виявлення змісту однієї
категорії за допомогою ознак та властивостей
іншої. Третя пара відношень (варіанти 3.1. та
3.2.) порівняно з першими двома певною мірою дистанціює вказані поняття і відображає
форму здійснення, реалізації або фактичного
існування цих категорій.
Як бачимо, вибір правильної термінології
тут важливий, проте не визначальний. Головне
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питання, яке породжується цими міркуваннями,
– що таке справедливість?
У роздумах про сутність справедливості
доречно звернутися до першооснов. Класична
формула справедливості римських юристів – suum cuique (кожному своє) може слугувати відправною точкою у пошуку онтологічних основ
справедливості. Вказана конструкція – кожному
своє – передбачає розподіл, розподілення певного ресурсу, і хоча таке трактування асоціюється з
якимось положенням економічної теорії, мова
йде про розподіл аж ніяк не матеріальних благ і
цінностей. П.Рікер пише про це так: “Прикладання правила справедливості до людських взаємодій передбачає, що суспільство можна розглядати як широку систему дистрибуцій, тобто розподілу ролей, навантажень, завдань, далеко виходячи за межі простої дистрибуції ринкових
цінностей в економічному плані” [10, с.39]. Розглядаючи справедливість як категорію права, маємо припустити, що ресурс або, краще, об’єкт розподілу також повинен мати юридичне походження, бути об’єктом правового поля.
Як зазначає А.А.Козловський, нині у праві
відбувається своєрідна персоналістична революція: “На перший план виходить особистість,
конкретна жива людина. Її життя є вищою цінністю і критерієм політики держави, осмисленості соціальних програм і дійсної справедливості права” [4, с.39]. Отже, якщо “людина є основною метою, засобом і смислом права” [4,
с.41], тоді шуканим об’єктом розподілу у контексті справедливості є права та обов’язки людини, як абстрактне, схематично-правове вираження правового статусу особистості. Саме права та
обов’язки людини є отим необхідним ресурсом,
який прикладається до формули “кожному своє”.
Кожна особистість є неповторною, індивідуальною, кожна володіє своїм особливим правовим
статусом, що складається з широкого й постійно
змінюваного переліку прав і обов’язків, тому й
маємо у вказаному формулюванні поєднання
усезагального масштабу, що відображено словом
“кожному” та індивідуалізації – “своє”.
Права та обов’язки як об’єкт розподілу
формули suum cuique не привносяться у право
ззовні, а відображають його внутрішню природу,
є одним із проявів його сутності, адже усе різноманіття правових приписів фактично може розумітися як міра можливої (права) чи то необхідної
(обов’язки) поведінки суб’єкта.
Поєднання зовні ніби непоєднуваних категорій рівності і свободи – наступний рівнень пізнання онтологічної сутності справедливості, що
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відкриває формула “кожному своє”. Справедливості не може бути занадто багато, жодна правова система ще не зазнала критики з тієї позиції,
що вона занадто справедлива. Тоді як надмір рівності – це “зрівнялівка”, відсутність індивідуалізації і, як наслідок, – втрата унікальності й неповторності окремої особистості, – про це свідчить наш недавній сiмдесятилітній історичний
досвід. Надмір свободи – це свавілля, свавілля
влади, свавілля з боку окремих осіб, але, врештірешт, це повернення до гоббсівського природного стану “війни всіх проти всіх”. Справедливість
– це розумний баланс між надмірною рівністю та
неконтрольованою свободою.
Категорія рівності в контексті справедливості має особливе значення. Це не лише поняття
формальної рівності, що є однією з сутнісних ознак права, і не лише принцип усезагальної правової рівності як його відображено у лібертарноюридичній теорії [8, с.17-22]. Специфіка розуміння поняття рівності, що обіймається справедливістю, – це “рівність нерівностей” [13, с.5], що
відображено у формулі suum cuique: “кожному”,
а отже, усім, без винятків, – позначає рівність,
“своє”, тобто особливе, індивідуальне – нерівність. Категорія свободи, що також має велику
різноманітність видів і значень, у межах поняття
справедливості поєднується з викладеним вище
розумінням рівності і як властивість, що належить одночасно усім, але є особливою і неповторною для кожної окремої особистості,
складає власне елемент нерівності, індивідуалізації. Для характеристики свободи у контексті
спра-ведливості важливе також таке положення,
як заборона дискримінації, що розуміється як
протиправне обмеження прав людини, обсягу її
індивідуальної свободи. Взагалі, безпідставна
дискримінація є посяганням на свободу і завжди
сприймається як несправедливість. Зміст індивідуальної свободи людини у праві – це широкий
обсяг повноважень і можливостей, багатьма з
яких вона ніколи не скористається, але цінність цієї свободи полягає вже в тому, що кожній
людині вона належить.
Досліджуючи глибинний зміст справедливості, необхідним є аналіз її конкретних проявів
у правовому житті. Категорія “справедливість”
характеризує, як правило, відносини між людьми, адже, як зазначає Ф.А.Гайек: “Голий факт,
або стан речей, якого ніхто не може змінити,
може бути поганим чи хорошим, але не може
бути справедливим чи несправедливим. Застосування терміна “справедливість” до обставин,
відмінних від людських дій або правил, що ске44

ровують їх, є категоріальною помилкою” [2,
с.140]. У сфері людських взаємин, в умовах постійного перетинання численних особистих інтересів надзвичайно складно знайти вагомі та зрозумілі усім засади справедливості.
Якщо онтологічну сутність справедливості
складає формула “кожному своє”, яка відображає розподіл прав та обов’язків, то і сам цей розподіл неминуче повинен бути справедливим. І
тут знову-таки треба звернутися до поняття рівності. Усі люди однакові в тому, що мають права
та обов’язки, але ця рівність не є абсолютною, це
– “рівність нерівностей”. І тому виникає питання:
“які відмінності між людьми брати до уваги при
розподілі прав та обов’язків, а на які не треба
зважати?” [9, с.109]. Т.Оноре на прикладах права
участі у голосуванні та обов’язку сплати податків переконливо демонструє, що при вирішенні
вказаного вище питання потрібно враховувати
численні фактори, які не є рівнозначними. Наприклад, визначаючи справедливу підставу оподаткування, треба зважати на платоспроможність, обов’язки платника податків і на користь,
яку він здобуває від тієї правової структури, в
якій може заробляти собі на життя, але “як саме
ми маємо зважувати ці фактори, намагаючись
створити справедливу систему оподаткування,
сказати важко” [9, с.112]. Тому він вважає, що
легше вказати на ті фактори, які не можна брати
до уваги і, відповідно, вказати на схеми, які були
б несправедливими [9, с.110-112].
Початком міркувань про категорію “справедливість” є поняття несправедливості. Але у
сфері визначення понять право не може обмежитися лише невиразним переліком випадків
несправедливості. Це суперечить його природі.
Крім того, хоч вказані категорії і є парними, відсутність несправедливості не означає автоматично наявність справедливості.
Постановка питання “які відмінності між
людьми брати до уваги при розподілі прав та
обов’язків, а на які не треба зважати?” для визначення змісту справедливості має особливо
важливе значення. Відповідь на це питання вимагає зіставлення і порівняння правових статусів
окремих осіб, оцінки тих життєвих обставин, в
яких відбулася постановка питання, а отже, пошук справедливості за допомогою особливого
механізму – пізнання, адже, “справедливість може випливати з іманентного пізнання конкретної
правової ситуації” [4, с.35]. Тому вирішення вказаного питання – у поєднанні онтологічної формули справедливості з гносеологічною вимогою
належного правового пізнання.
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Онтологічний зміст справедливості як категорії права

На підставі викладеного можна зробити
деякі висновки щодо визначення змісту категорії справедливості та перспектив подальшого
наукового дослідження цього поняття.
Порівняно з іншими нормативними системами право має особливі переваги для формулювання поняття справедливості, і переваги ці – у
його власній природі, характеристиках нормативності та формальній визначеності.
Онтологічний зміст справедливості як категорії права розкриває формула “кожному
своє”, що в узагальненому вигляді поєднує поняття рівності та свободи і відображає розподіл
прав та обов’язків суб’єктів на основі належного
пізнання конкретної правової ситуації.
Таке загальне філософсько-правове розуміння справедливості може бути основою для визначення особливого змісту досліджуваного поняття в окремих галузевих науках.
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ONTOLOGICAL SUBSTANCE OF VALIDITY
AS A CATEGORY OF LAW
Summary
Ontological validity of justice as a category of law is discovered with formula “suum cuique”, which in
the generalized meaning connects notions of equality and liberty, and reflects the distribution of subjective
legal rights and duties, which takes as a basis due cognition of the concrete legal situation.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ТА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Постановка проблеми. Традиційно теорію
управління відносять до групи публічно-правових галузевих юридичних наук (таких, як адміністративне та фінансове право). В результаті
проведених досліджень ми визначили, що теорія
управління не може належати до групи галузевих
юридичних наук, оскільки її об’єкт дослідження
не обмежується якоюсь окремою галуззю права,
чи, навіть, окремою сферою правового регулювання [5, с.31; 6, с.8]. Більше того, теорія управління не обмежується лише публічними галузями
права. Вона досліджує управлінську підфункцію
права взагалі, незалежно від його галузевої належності [5, с.29]. Отже, на нашу думку, теорію
управління не варто включати в групу наук адміністративно-правового циклу. Предмет теорії
управління – управлінська підфункція права –
характеризує дану науку як складову загальнотеоретичних юридичних наук.
Ступінь наукової розробки проблеми. На
необхідності дослідження проблем управліньського впливу права в межах предмета загальної
теорії держави і права наголошувала Р.О.Халфіна. На її думку, дослідження можливостей використання права в процесі соціального управління є одним із найбільш актуальних напрямів юридичної науки [13, с.10]. Не зважаючи
на те, що проблеми реалізації права як засобу управління досліджувались багатьма галузями юридичної науки: адміністративним, трудовим, земельним правом та ін., сума цих досліджень не може замінити загальної теорії, на
базі якої повинні розвиватися галузеві науки. Розробка загальних проблем теорії права, пов’язаних із соціальним управлінням, вирішення
яких дасть можливість з’ясувати властивості,
засоби та межі впливу права в соціальному управлінні, на думку Р.О.Халфіної, знайде належне
місце в дослідженні проблем онтології та гносеології права [13, с.11-12].
Метою статті є характеристика теорії управління як самостійного напряму в межах предмета теорії держави і права.
Аргументи на користь даного твердження
треба шукати, виходячи із зіставлення основних
предметно-методологічних характеристик, напрямків дослідження та функцій теорії держави і
права та теорії управління.
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Виклад основного матеріалу дослідження.
Об’єкт теорії держави і права визначають як „сукупність механізму держави, норм права, юридичної, політичної та соціальної практики, в тій
частині, в якій вона впливає на правові явища та
процеси” [12, с.491], або просто позначають поняттям „право”, в зміст якого включають всі явища правової дійсності [9, с.7; 2, с.232]. Предметом теорії держави і права є „сукупність найбільш загальних знань про досліджуваний об’єкт
– право” [9, с.7], „загальні та специфічні об’єктивні закономірності її розвитку, на основі пізнання та використання яких розробляються фундаментальні проблеми, які мають методологічне
значення для галузевих юридичних наук” [10,
с.165-166; 4, с.15], найбільш загальні закономірності „становлення, розвитку та функціонування
держави та права як відносно самостійних компонентів суспільства” [12, с.487].
Отже, теорія держави та права постає в
якості узагальнюючої науки по відношенню до
галузевих і спеціальних юридичних наук. Вона
має керівне, спрямовуюче, методологічне значення і необхідна для розробки спеціальних, достатньо вузьких проблем, які стоять перед іншими
юридичними науками [4, с.14]. Чи вписується
визначений нами предмет теорії управління в
проблематику дослідження теорії держави і права достатньо, щоб її можна було характеризувати
як напрямок у межах її предмета? Традиційно
вчення про функції права розроблялося в межах
предмета загальної теорії держави і права, більше того, жодна юридична наука, крім теорії держави і права, не приділяє такої уваги проблемам
функцій права. Це зумовлено тим, що функції
права завжди розглядалися юридичною наукою
як прояв його іманентних, специфічних властивостей. Загальнотеоретичний характер вчення
про функції права проявляється в тому, що в
функціях акумулюються такі властивості права,
які випливають із його якісної самостійності як
соціального феномена [11, с.156]. Це, зокрема,
полягає в тому, що: 1) будь-яка функція права
випливає із його сутності та визначається призначенням права в суспільстві; 2) функції права є
такими напрямами його впливу, потреба у здійсненні яких породжує необхідність існування
права як соціального феномена; 3) функції права
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відображають найбільш важливі риси права і
спрямовані на вирішення питань, що постають на
даному етапі його розвитку [11, с.157].
Можливість віднесення проблематики теорії
управління до завдань, що стоять перед теорією
держави і права, підтверджує позагалузевий характер теорії управління, її спрямованість на розкриття універсальних властивостей та закономірностей права (якими, зокрема, є його управлінські властивості), оскільки „завдання загальної теорії держави і права в тому і полягає, щоб
розкрити внутрішній зв’язок та тенденції закономірного розвитку державно-правових явищ у
цілому, пояснити та показати їх роль у регулюванні відносин між людьми, в управлінні життєдіяльністю суспільства” [1, с.12].
Як напрямок у межах предмета теорії держави і права теорію управління характеризує
наявність спільних з теорією держави і права
функцій цієї науки (відповідно закономірностям
співвідношення загального та особливого).
До таких функцій, зокрема, належать онтологічна, евристична, методологічна, практичноорганізаційна та прогностична [4, с.20-22; 8, с.2530; 14, с.20; 12, с.542].
Онтологічна функція характеризує теорію
управління як один із ефективних способів здобуття нового знання про державно-правову дійсність, пізнання сутності державно-правових
явищ. Притаманна теорії управління евристична
функція означає, що теорія управління, як складова теорії держави і права, не обмежується поясненням явищ і процесів державно-правової
дійсності. Проникаючи в глибину пізнаних закономірностей, визначаючи їх тенденції та взаємовідносини з іншими суспільними явищами, теорія управління відкриває нові закономірності
державно-правового життя суспільства.
Характеристика теорії управління як складової частини теорії держави і права доповнюється наявністю у неї методологічної функції по
відношенню до інших галузевих юридичних
наук. Це полягає в тому, що знання та закономірності, вироблені теорією управління, можуть
ставати „опорними пунктами” галузевих та спеціальних наук, а поняття та категорії теорії управління, як і поняття і категорії загальної теорії
права, можуть використовуватися не тільки для
пояснення суті та змісту загальноправових явищ,
а і для пояснення та обґрунтування положень і
висновків, сформульованих іншими юридичними
науками (наприклад, при дослідженнях управлінського впливу конституційного чи адміністра-
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тивного права, які би проводилися в межах предметів відповідних наук).
Практично-організаційна та прогностична функції теорії управління полягають у тому, що на
основі знань про управлінську підфункцію права
як складову частину загальнотеоретичного вчення
про функції та соціальне призначення права суспільство формує ідеї та пропозиції про те, як можна
удосконалити чинне законодавство та поліпшити
діяльність державних органів.
Визначивши теорію управління як напрям
теорії держави і права, виникає питання про те,
чи вписується „управлінський елемент” права,
який визначає специфіку предмета теорії управління, в предмет теорії держави і права? Чи не
буде в даному випадку виходу за межі предмета
теорії держави і права? Проблема ускладнюється
тим, що для теорії держави і права управлінська
підфункція права не тільки не є спеціальним
предметом дослідження, а взагалі не виділяється
в якості елемента регулятивної функції права.
Крім того, на відміну від теорії управління, теорія держави і права вивчає не тільки регулятивну
функцію права (а тим більше її окремий аспект),
а і всі інші його функції, причому вивчає їх у
комплексі, тобто проводить аналіз дії окремої
функції права лише з урахуванням існування та
особливостей прояву інших функцій права що
відповідає суті теорії держави і права як фундаментальної, найбільш узагальнюючої юридичної
науки. Наявність у предметі теорії управління
зазначеного „управлінського елемента” призводить також до певних відмінностей у методології
та понятійному апараті теорії управління та теорії держави і права.
Чи може „управлінське забарвлення” проблематики теорії управління характеризувати її як
самостійний напрямок теорії держави і права і не
виходити при цьому за межі її предмета?
На думку В.М.Сирих, до предмета теорії
держави і права, окрім власне юридичних закономірностей, частково можуть входити й інші
закономірності, що вивчаються суспільствознавчими науками. „В сучасних умовах, стверджує
В.М.Сирих, взаємозв’язок між суспільними науками є однією із необхідних умов успішного пізнання соціальних процесів та явищ. Комплексний характер мають майже всі проблеми, які сьогодні розглядаються вченими, і це є цілком закономірним” [12, с.550-551]. Теорія держави і права, розкриваючи свій предмет, змушена так чи
інакше втручатись у сферу інших наук. Без цього
не можна правильно зрозуміти правові явища.
Однак, як справедливо зазначає В.М.Сирих,
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юридичне дослідження повинно звертатися до
інших наук лише в тій мірі, в якій це необхідно
для пізнання правових явищ з метою вирішення
власних, а не інших проблем [12, с.550-551]. Погоджуючись з такою думкою, ми також можемо
стверджувати про необхідність дослідження загальних закономірностей управління при дослідженні особливостей регулятивного впливу права, розкритті внутрішніх властивостей його дії.
При цьому використання категорій та закономірностей управління є не запозиченням, а лише
залученням загальних принципів і висновків теорії управління для виведення загальних закономірностей дії права та з’ясування основних його властивостей.
На користь визнання можливостей існування теорії управління як самостійного напрямку в
межах предмета теорії держави і права можна
навести твердження Д.А.Керімова про те, що „історичний розвиток будь-якої науки, в тому числі
й теорії держави і права супроводжується змінами і перетвореннями її предмета. Відкидання нових та поява нових об’єктів пізнання, поповнення традиційної проблематики теорії держави і
права новими напрямками досліджень і проникнення у сферу інших галузей наукового знання
не знищує, а збагачує предмет даної науки, вливає в його „душу” ті теоретичні цінності, якими
володіють інші науки” [1, с.13]. Але найважливішим при цьому є те, що Д.А.Керімов допускає
можливість утворення самостійних напрямків
всередині предмета теорії держави і права. Така
диференціація предмета, на його думку, є цілком
природною і закономірною, оскільки вона є не
тільки передумовою, а і необхідним складовим
елементом майбутньої інтеграції різних напрямів теорії держави і права на більш високому
теоретичному рівні [1, с.14].
На нашу думку, можна виділити наступні
предметно-методологічні особливості, теорії управління, які в майбутньому зможуть стати підставою для виділення проблематики теорії управління з предмета теорії держави і права та оформлення її в якості самостійної юридичної науки
теоретико-правового циклу:
1. На відміну від теорії держави і права теорії управління властивий дещо звужений об’єкт
дослідження. Так, об’єктом теорії держави і права є „сукупність механізму держави, норм права,
юридичної та соціальної практики в тій частині,
в якій вона впливає на політико-правові явища та
процеси” [12, с.555]. Об’єкт теорії управління
також включає в себе такі елементи, як правові
норми, відносини та юридичну практику, проте
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він обмежується лише тими явищами правової
дійсності, які характеризують дію регулятивної
функції права. Об’єкт теорії держави і права не
обмежується регулятивною функцією права, а
включає в себе всі явища правової дійсності та
охоплює „всі політико-правові феномени (державу, право, правовідносини, правопорушення),
а також конкретно-історичні умови їх існування,
реальну поведінку суб’єктів права, психологію
громадян, їх оцінку своєї правомірної чи протиправної поведінки, діючого права та діяльності
державних органів” [12, с.553].
2. Зазначені особливості об’єкта теорії управління зумовлюють деякі особливості її предмета дослідження в порівнянні з предметом теорії держави і права. Так, предметом теорії держави і права є „узагальнення та закономір-ності
розвитку державно-правової дійсності, на основі
пізнання яких розробляються фундаментальні
проблеми, що мають методологічне значення для
галузевих юридичних наук” [1, с.15]. Визначений
нами предмет теорії управління значно вужчий,
оскільки він охоплює лише один із аспектів реалізації регулятивної функції права, а саме, її
управлінську підфункуцію. Відповідно, відрізняється і система закономірностей, які входять до
складу предметів теорії управління та теорії
держави і права. Зокрема, до системи закономірностей, які входять до складу предмета теорії
держави і права, входять, по-перше, закономірності становлення, розвитку та функціонування
держави і права як відносно самостійних компонентів
суспільства;
по-друге,
соціальноекономічні, політичні, моральні та інші закономірності, які визначають розвиток та функціонування держави і права, без знання яких не можна
розкрити предмет теорії держави і права [12,
с.553]. Предметом теорії управління всі вищезгадані закономірності не охоплюються. До його
складу входять досить специфічні закономірності, які характеризують дію права як засобу
управлінського впливу та розкривають його
управлінські властивості.
3. Наявність „управлінського елемента” в
предметі теорії управління зумовлює також деякі
особливості її методології в порівнянні з методологією теорії держави і права. Як і теорія держави і права, теорія управління в повній мірі володіє всім комплексом методів юридичної науки.
Але специфіка об’єкта та предмета дослідження
теорії управління потребує дещо інших способів
застосування деяких з цих методів з метою їх
спрямування на виявлення сутнісних властивостей управлінської підфункції права в процесі реаЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.
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лізації правом конкретних управлінських функцій. Наприклад, застосування системного методу
теорією держави і права спрямоване на вивчення
системного характеру права та законодавства.
Застосування системного методу теорією управління спрямоване на розкриття управлінського
аспекту процесу правового регулювання як
діяльності певної системи управління. Такі ж
особливості спостерігаються і при використанні
догматичного та соціологічного методів, які досліджують відповідно статичні та динамічні властивості управлінської підфункції права. Подібна
специфіка застосування окремих методів, яка
зумовлена управлінським аспектом досліджуваних проблем, властива й іншим методам, які використовуються теорією управління.
4. Зазначені особливості предмета, об’єкта
та методології теорії управління зумовлюють наявність специфічних понять і категорій, які є похідними від категорії „управлінська підфункція
права”. Специфічні поняття та категорії, властиві теорії управління, на нашу думку, повинні
посісти належне місце в понятійному апараті
теорії держави і права, а згодом скласти основу
понятійного апарату теорії управління як самостійної загальнотеоретичної юридичної науки.
Висновки. Отже, ми можемо охарактеризувати теорію управління як складову частину теорії держави і права, яка володіє певною (управлінською) специфікою, яка з часом, після нагромадження певної критичної маси знань дозволить
теорії управління перетворитись в самос-тійну
загальнотеоретичну науку.
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CORRELATION OF LEGAL SCIENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION
AND THEORY OF STATE AND LAW
Summary
The subject of legal science of public administration (the managerial function of law) characterizes it as
a theoretical law science. The subject of the legal science of public administration is a special part of a subject of the theory of state and law, which has it’s own specific managerial features. In our opinion the legal
science of public administration may legalize it’s position as an independent theoretical law science in the
near future.
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ПОЗИТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ АСПЕКТІВ
РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЯТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ПРАВА
Постановка проблеми. Юридична наука
протягом усього періоду її існування намагалася
дослідити роль права не тільки як способу фіксації існуючих суспільних відносин, а і як засобу
розв’язання певних суспільних протиріч, засобу
впливу на суспільство для розв’язання конкретних проблем, які виникають у ньому. Дослідження права як засобу цілеспрямованої трансформації, тобто управління, суспільством, на
нашу думку, необхідно проводити в межах учення про роль права як регулятора суспільних відносин і, зокрема, про реалізацію ним регулятивної функції, де управління за допомогою права
зможе поставати як один із аспектів реалізації
правом його регулятивної функції. Складовою
частиною, напрямком предмета теорії держави і
права, в межах якого могли би проводитись подібні дослідження, на нашу думку, повинна стати
теорія управління
Кожне вчення про сутність права, яке виникало протягом усього часу існування юридичної науки, давало своє тлумачення сутності права, його соціальної ролі та функцій, що також
чинило суттєвий вплив на розуміння властивостей права як засобу соціального управління.
Аналіз визначень сутності права та його функцій,
які висувались в юридичній науці, дають підстави стверджувати про існування двох основних
доктринальних підходів до розуміння теорії управління та її місця в науці: юридичного позитивізму та соціологічного позитивізму.
Мета статті: 1) проаналізувати існуючі погляди на управлінські властивості права з погляду
юридичного позитивізму; 2) визначити та класифікувати основні підходи до визначення предмета
теорії управління та її місця в правознавстві які
базуються на принципах юридичного позитивізму.
Виклад основного матеріалу дослідження. Юридичний позитивізм визнає в якості цінностей винятково норми позитивного права та
зводить будь-яке право до норм, що діють у дану
епоху та в даній державі, не звертаючи уваги,
справедливе це право чи ні [4, с.49]. Право ототожнюється з волею держави, виразом якої і є
таке право. В такій ситуації не виникає конфліктів між державою та правом, оскільки держава
постає основним джерелом права, а сутність пра50

ва полягає в тому, що воно діє. Права та свободи
громадяни й інші особи отримують від держави,
отже, право, створене державою, є об’єктивним
правом, а засновані на ньому права громадян та
інших осіб – суб’єктивним правом. Спочатку
суб’єктивне право тлумачилось як воля, обмежена нормою. Згодом Ієрінг замінив поняття „воля”
поняттям „інтерес”, а основну функцію права з
того часу стали визначати не як розмежування
воль, а як охорону інтересів [12, с.39-42].
В Європі виділяють два підходи до розуміння теорії управління та її місця в науці, які
базуються на принципах позитивізму: німецький
та деякі напрями французького. Становлення
європейських підходів до розуміння теорії управління пов'язують із вченням камералістів
(Н.де ла Маре, Ж. фон Юсті, Л.фон Штейн та
ін.). Так, американський дослідник Г.Райт зазначає, що саме в німецькій школі теорії управління
ми зустрічаємо найбільш чітко виражений позитивістський підхід [17, с.14]. У німецькій школі
теорії управління позитивістського напрямку,
порівняно з іншими європейськими напрямами
цієї науки, простежується чітка орієнтація на вивчення управлінської ролі права, оскільки весь
процес здійснення управління повинен спиратися на законодавчі акти. Такі законодавчі акти визначають межі влади, за допомогою яких державне управління здійснює свої обов'язки. За такої
ситуації, здавалося б, можна стверджувати про
існування самостійної юридичної науки, яка вивчає управлінські властивості права, однак німецької теорії управління як самостійної галузі
юридичного знання фактично не існує. Юридичні узагальнення і закономірності, які визначають
управлінські властивості права, стверджує
Г.Райт, у Німеччині вивчаються рядом галузевих
і теоретичних юридичних наук, переважно конституційним, адміністративним і фінансовим
правом [17, с.15].
Метою французької школи теорії управління, на думку Б.Гурне, було встановлення нормативних аспектів роботи служб, адміністративного управління та проблем, пов'язаних з практикою судових позовів [6, с.16]. З середини XIX
по середину ХХ ст. (тобто в період, коли теорія
управління базувалась на позитивістських принЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.
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ципах) дослідники характеризували теорію управління або як частину предмета науки адміністративного права [9, с.23], або як повністю самостійну галузь юридичного знання державознавчого циклу [6, с.17]. Представниками французької школи теорії управління в цей період були
вчені-юристи Л.Дюгі та М.Оріу, які є засновниками інституційного підходу до вивчення управлінських явищ, а також А.Файоль, праця якого
"Загальне управління та управління промисловістю" визначила основні засади і принципи дослідження явищ, пов’язаних з управлінською діяльністю, за словами Р.Драго, "єдина, що не зачіпає правової матерії, ...а інші автори були схильні аналізувати адміністрацію під кутом зору правових норм" [9, с.21]. З другої половини XX ст.
теорія управління у Франції зазнала істотного
впливу соціологічної юриспруденції.
Юридичний позитивізм домінував і в радянській юридичній науці. Підхід до розуміння
сутності та функцій права, властивий радянській
юриспруденції, на відміну від західного юридичного позитивізму, базувався на марксистськоленінських методологічних принципах. На самому початку зародження радянської юридичної
науки було багато спроб дати марксистськоленінську інтерпретацію права та держави (від
теорії пролетарського права та класового позитивізму до класової інтерпретації психологічної
теорії права). Цьому плюралізму було покладено
край у 1938 році, коли на першій нараді з питань
науки радянської держави та права, яка мала на
меті виробити єдиний напрямок у розвитку радянської юридичної науки, було сформульоване
поняття права як сукупності правил поведінки,
що виражають волю панівного класу, встановлених у законодавчому порядку, а також звичаїв та
правил співжиття, санкціонованих державною
владою, застосування яких забезпечується примусовою силою держави з метою охорони, закріплення та розвитку суспільних відносин та порядків, вигідних панівному класу. Основу радянської наукової парадигми становив діалектичний
матеріалізм, який був філософією, ідеологією і
методологією всієї тогочасної науки (і юридичної, зокрема) [24, с.124-126]. Іншою ідейнотеоретичною основою радянської юридичної науки було марксистсько-ленінське вчення про
державу і право як форми надбудови, які зумовлені базовими (виробничими, економічними)
відносинами. Така парадигма, вироблена на нараді 1938 року, панувала аж до початку 90-х років. Вона і стала тією світоглядно-методоло-
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гічною основою, на якій будувалися радянські
дослідження права.
Виходячи з того, що воля панівного класу
має своїм змістом певні інтереси, спрямовані на
досягнення певних завдань, у відповідності з
якими і функціонує право [16, с.17], функції права тлумачились як прояв його класової сутності,
в яких розкривається класова природа права [19,
с.156]. Крім того, важливою властивістю суспільства визнавалась організованість і впорядкованість суспільних відносин, що визначає об’єктивну необхідність їх соціального регулювання [1,
с.47]. Тому тлумачення права як способу впливу
на суспільні відносини, як їх регулятора, стало
одним із висхідних положень, з яких почав формуватися радянський підхід до розуміння сутності та функцій права.
Ще на початку 60-х років у радянській
юридичній науці виділились два підходи до розкриття поняття „функції радянського права”. Перший підхід ототожнював функції права із завданнями права (І.Є.Фарбер), другий – з методами правового регулювання суспільних відносин
(С.С.Алєксєєв). Так, І.Є.Фарбер виділяв функції
радянського права, які класифікуються в залежності від завдань, які право покликано вирішувати. Зокрема, ним виділялися функції: 1) правового регулювання суспільних відносин, розвиток
яких визначається потребами побудови комунізму; 2) функції охорони права, які також полягають
і в застосуванні юридичних санкцій як певних заходів державного примусу до осіб, що порушують
норми соціалістичного права; 3) функція виховання людей у дусі комуністичного відношення до
праці, до соціалістичної власності, свідомого та
добровільного виконання юридичних обов’язків та
розумної реалізації прав [22, с.39].
На думку С.С.Алєксєєва, функції права розрізняються в залежності від способів впливу
права на суспільні відносини. Зокрема, ним виділяється статична та динамічна функції права.
Статична функція права знаходить вираження у
впливі права на суспільні відносини шляхом їх
закріплення в правових інститутах. Динамічна
функція полягає у впливі права шляхом оформлення їх руху (динаміки) [2, с.64]. Відповідно до
цих функцій, на думку С.С.Алєксєєва, розмежовуються два основних типи правовідносин (правовідносини з активним та пасивним змістом
обов’язків). Поряд із зазначеними вище функціями радянського права, С.С.Алєксєєв виділяє
третю функцію – охоронну, яка є „своєрідним
доповненням до двох основних функцій”, та
спрямована „на витіснення суспільних відносин,
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які суперечать інтересам радянського народу” [2,
с.66]. В юридичній літературі того часу також
були спроби поєднати зазначені вище підходи до
розуміння та класифікації функцій права. Так, на
думку В.Г.Смирнова, поняття „функція права”
синтезує і завдання, і способи регулювання суспільних відносин та визначає в єдності цілі і методи регулювання [18, с.9]. Воно одночасно відображає предмет регулювання (з нього виводяться завдання) та метод регулювання (він визначається предметом та завданнями регулювання). Дослідження процесів становлення та застосування норм радянського права, нормотворчої
та нормозастосовчої діяльності держави показує,
що радянське право, регулюючи суспільні відносини, одночасно здійснювало функції їх організації та охорони. Організаційна функція права
визначена самою природою норм права як приписів загального характеру, які розраховані на
неодноразове їх застосування у відповідних ситуаціях та полягає у визначенні прав та обов’язків учасників правовідносин. Охоронна функція
права спрямована на створення умов, які забезпечують розвиток звичайних соціалістичних суспільних відносин. Дана функція права реалізується шляхом видання норм, де встановлюються
не права та обов’язки учасників правовідносин, а
порядок їх захисту від можливих порушень та
методи забезпечення цих суспільних відносин
шляхом застосування заходів державного примусу [18, с.9-12].
Проте подібний підхід, як і підхід І.Є.Фарбера, не знайшов подальшої підтримки в радянській юридичній науці. Отже, на початок 70-х
років домінуючим став підхід до розуміння та
класифікації функцій права, запропонований
С.С.Алєксєєвим, згодом розвинутий у ряді спеціальних досліджень Т.М.Радько. Суть даного підходу полягає у розумінні функцій права як напрямів правового впливу, які відображають роль
права в організації (впорядкуванні) суспільних
відносин [1, с.191]. Функції права можна розглядати в декількох площинах, які визначаються
широтою кута зору, зокрема, в залежності від
того, висвітлюються вони в межах усієї державно-правової частини надбудови чи лише в межах
самого права. У відповідності з цим у праві розрізняються соціально-політичні та спеціальноюридичні функції, які не є незалежними функціями
права, а постають лише різними аспектами єдиного
правового опосередкування суспільних відносин,
що визначають різні сторони змісту права.
Соціально-політичними функціями права,
на думку С.С.Алєксєєва, є такі напрями правово52

го впливу, що відображають соціально-політичний зміст права. До соціально-політичних функцій належать економічна, політична та виховна
функції права, а формами їх здійснення є регулювання міри праці та споживання, планування
народного господарства, встановлення бюджету,
регулювання національних взаємовідносин, виховання правосвідомості та ін. Вони випливають
не із специфічних властивостей права, а виводяться зі сфер його впливу (економіка, політика,
суспільна свідомість) [16, с.17]. Реалізація правом соціально-політичних функцій характеризує
право як частину надбудови, яка тісно взаємодіє
з іншими її частинами та є (поряд з політикою та
мистецтвом) одним із найважливіших засобів
вирішення соціальних завдань.
Спеціально-юридичні функції – це такі напрями правового впливу, які проявляються лише
в межах самого права, відображають юридичне
значення права та втілюються в спеціальноюридичному його змісті [1, с.193]. Це такі функції, які характеризують право як специфічне, якісно самостійне явище. В даній площині
С.С.Алєксєєв розрізняє регулятивні (статичну та
динамічну) та охоронну функції. Регулятивні
функції спрямовані на те, щоб забезпечити належну організацію суспільних відносин, їх статику
та динаміку. Реалізація охоронної функції права
спрямована на охорону пануючих суспільних
відносин, їх недоторканість [1, с.194].
Доктринальний підхід до визначення сутності та класифікації функцій права, запропонований С.С.Алєксєєвим, фактично залишився незмінним і в сучасній юридичній науці. Суттєвих
відхилень від зазначеної доктринальної моделі з
початку 70-х років у подальших дослідженнях
майже не спостерігалось. З цього приводу варто
згадати, наприклад, точку зору Ф.Н.Фаткуліна,
який, крім соціально-політичних та спеціальноюридичних функцій радянського права, розрізняв модульно-інформаційну функцію права, яка
постає базою для реалізації двох інших функцій
[23, с.205-206]. Вона реалізується через визначення мети законодавця, вказівку на типові зразки життєвих ситуацій, у яких виникають, змінюються та припиняються суспільні відносини, у
визначенні загальних правил (масштабів) поведінки учасників таких відносин та ін. Крім того,
Ф.Н.Фаткулін уперше згадав про наявність у
права управлінської функції, яка характеризує
його як засіб управлінського впливу та є результатом прояву всіх функцій права в процесі здійснення управління [23, с.210].
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Позитивістський підхід до розуміння управлінських аспектів реалізації регулятивної функції права

Та ідея про наявність у права управлінських функцій не знайшла широкої підтримки в
радянській юридичній науці. Але погляди на дію
права як на реалізацію управлінського циклу,
тим не менше, висувалися в радянській літературі. Зокрема, тлумачення процесу дії правової
норми як реалізації певного управлінського циклу були запропоновані та детально проаналізовані в працях І.Я.Дюрягіна [11] та Р.О.Халфіної
[25], які в своїх дослідженнях найближче підійшли до проблематики управлінських функцій та
властивостей права. Так, Р.О.Халфіна вперше
запропонувала дослідження управлінських властивостей права шляхом звернення до вивчення
„організаційної функції права з позиції загальної
теорії права в комплексі проблем правового регулювання” [25, с.192]. Проте запропоноване
згаданими дослідниками тлумачення управлінської дії права надавало праву роль лише однієї із
форм реалізації відносин у процесі управління,
яке постає лише одним із елементів системи управління, діяльність якого спрямована на вдосконалення цієї системи. Запропоновані погляди
на управлінську дію права не знайшли належної
підтримки у радянських дослідників.
Не зважаючи на фактичну відсутність у радянській науці поняття „управлінська підфункція
права”, радянська правова наука, тим не менше,
визначала право як основний засіб здійснення
управління. При розумінні радянської держави і
права як головних знарядь соціально-економічних перетворень це стає особливо очевидним.
Наголос на управлінській ролі права в суспільстві робився і в наукових працях з проблем державного управління. Наприклад, зазначалося, що
“право є класово-політичною, нормативно оформленою директивною основою управління, в якій
міститься програма розвитку суспільства, програма діяльності всієї системи управління” [11,
с.48]. Також висувалися положення, що в класовому суспільстві право (поряд із соціальними
нормами) є засобом управління та впорядкування суспільних відносин [20, 10, 14, 13].
Щодо визначення місця теорії управління в
системі наук у радянській науці домінували два
підходи. Перший полягав у включенні проблематики теорії управління до предмета науки адміністративного права [15; 21; 20; 10; 14, 13] та
пов’язувався з традиційним розумінням адміністративного права як „права державного управління”, за допомогою якого впорядковуються
державно-управлінські відносини. Другою, протилежною, точкою зору на місце теорії управління в системі наук було визнання теорії управлінЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

ня складовою частиною теорії соціального управління [3; 11]. Проблематика теорії управління, з точки зору прихильників такого погляду,
повинна стосуватися проблем реалізації правових норм у системі державного управління, причому акцент робився на дослідженнях закономірностей дії системи державного управління, а не
права. Об’єктом теорії управління визнавалась
система державного управління, а предметом –
закономірності дії системи державного управління. Зауважимо, що такий підхід до розуміння
теорії управління та її місця в науці домінує і в
наукових працях пострадянського періоду [5,
с.70-78; 7, с.14-15; 8, с.9-24].
Висновки. Отже, можна стверджувати, що
на принципах юридичного позитивізму базуються радянський, а також деякі західноєвропейські
(німецький та, частково, французький (до середини ХХ ст.)) підходи до визначення предмета
теорії управління та її місця в науці. Характеризуючи право як елемент управлінської діяльності
держави, представники юридичного позитивізму
визначають теорію управління як самостійну
юридичну науку державознавчого циклу. Крім
того, проблематика теорії управління позитивістського спрямування часто вивчається в межах
предметів галузевих і теоретичних юридичних
наук, переважно конституційного, адміністративного та фінансового права.
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POSITIVISTIC METHOD OF APPROACH TO UNDERSTANDING
THE ADMINISTRATIVE ASPECTS OF REALISATION OF REGULATIVE FUNCTION OF LAW
Summary
In this article the author describes development of positivism doctrine of the law science of public administration, its positive and negative features and its necessity for modern law science of public administration.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРИНЦИПУ НЕВІДВОРОТНОСТІ З
ІНШИМИ ПРАВОВИМИ ПРИНЦИПАМИ
Постановка проблеми. Відповідальність,
як і будь-який інший правовий інститут, грунтується на системі певних принципів. З’ясування
цих керівних засад важливо для розуміння сутності правової відповідальності. Головне те, щоб
принципи юридичної відповідальності не суперечили один одному і складали єдину систему, завдяки чому функціонування інституту правової
відповідальності буде еффективним.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проте поняття про склад системи принципів
юридичної відповідальності у юридичній науці
дискусійне. У працях А.І.Корольова, І.С.Самощенко, М.Х.Фарукшина, Л.С.Явіча в якості
принципів вказується на законність підстав юридичної відповідальності, її невідворотність, справедливість та доцільність юридичної відповідальності [14, с.525-527, 12, с.125-177]. В.С.Нерсесянц у своїй праці “Общая теория права и государства”, крім вищезазначених принципів, називає ще такі, як правомірність, обгрунтованість,
своєчасність і недопустимість подвоєння відповідальності за одне правопорушення [9, с.527].
Варто погодитися з Б.Т.Базилевим у тому,
що деякі з перерахованих принципів юридичної
відповідальності насправді такими не є [4, с.5570]. На його думку, справедливість як принцип
права знаходить вираження в інституті юридичної відповідальності і в самій практиці застосування даного інституту. Справедливість як загальний принцип права проявляється майже в
усіх принципах юридичної відповідальності.
Юридична відповідальність справедлива,
оскільки вона наступає як наслідок правопорушення, можлива тільки на підставі закону та у
відповідності з ним. Справедливість юридичної
відповідальності виражається і в тому, що вона
носить особистий характер (кожний громадянин
відповідає за власну поведінку), не допускає поєднання двох або більше видів відповідальності
фактично за одне і те ж правопорушення.
Мета даної статті. На наш погляд, кожен
із принципів юридичної відповідальності має самостійний характер. Але оскільки всі ці принципи виражають суттєві властивості одного і того
ж явища – юридичної відповідальності, то їх належить розглядати в єдності. При аналізі одного
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принципу необхідно всебічно враховувати дію
інших принципів юридичної відповідальності.
Оскільки основоположним принципом
юридичної відповідальності є принцип її невідворотності, то ми маємо за мету проаналізувати
зв’язок даного принципу з іншими принципами
юридичної відповідальності, а також з деякими
правовими принципами.
Виклад основного матеріалу. В якості
принципів юридичної відповідальності, поряд із
принципом її невідворотності, можна виділити
такі:
1. Принцип законності підстав юридичної
відповідальності. Він означає, що правовою підставою юридичної відповідальності є правопорушення (склад правопорушення). Виходячи із цього, не зовсім ясно, чому деякі дослідники виділяють лише окремі елементи складу правопорушення, найчастіше вину, називаючи їх принципами юридичної відповідальності. Якщо немає
одного з елементів складу правопорушення, то
немає і юридичної відповідальності за нього.
2. Принцип індивідуалізації юридичної
відповідальності. Він потребує врахування та
оцінки всіх обставин протиправної поведінки й
особливо особистості самого правопорушника
для наступного вибору міри юридичної відповідальності, що дозволяє більш ефективно досягати мети юридичної відповідальності. Індивідуалізація відповідальності забезпечується можливістю вибору різних засобів правового впливу в
межах, установлених санкцією закону з урахуванням характеру і ступеня суспільної небезпеки
протиправного діяння, особистості винного, обставин, передбачених законом в якості пом’якшуючих чи обтяжуючих відповідальність. Індивідуалізація відповідальності служить засобом
забезпечення відповідності правопорушення та
юридичної відповідальності.
3. Принцип недопустимості подвоєння
юридичної відповідальності за один вид правопорушення знайшов відображення у Конституції України [1, ст.61]. Даний принцип указує на
те, що не можна призначати різні види покарання (два і більше) за один вид правопорушення.
Будь-який галузевий інститут юридичної відповідальності здійснює штрафну, каральну функ55
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цію. Покарання не стане ефективним, якщо набуде характеру жорстокості. Однак при цьому не
можна ототожнювати міри юридичної відповідальності з мірами захисту прав, мірами присічення, та іншими засобами юридичного примусу,
які мають інше призначення, аніж юридична відповідальність (покарання).
4. Принцип достатності процесуальноправової регламентації юридичної відповідальності. Він включає в себе вимогу регламентації в
законі встановлення факту юридичної відповідальності, її реалізації стосовно до конкретного
правопорушника. Необхідність процесуальноправової регламентації юридичної відповідальності пояснюється тим, що вона в кінцевому підсумку забезпечує дію юридичної відповідальності в рамках закону, не допускаючи сваволі.
Як відзначено вище, принцип невідворотності юридичної відповідальності знаходиться в
певному взаємозв’язку з перерахованими принципами цієї відповідальності.
Так, законність підстав юридичної відповідальності служить обов’язковою умовою справедливості державно-правового примусу. Настання юридичної відповідальності при відсутності хоча б одного з елементів складу правопорушення заперечує справедливість [5, с.60].
Цілі невідворотності юридичної відповідальності і законності підстав юридичної відповідальності зумовлені наслідками правопорушення. Безпосередніми цілями юридичної відповідальності є завдання загального і спеціального
попередження правопорушень. Ці цілі можна
тісно пов’язати лише між собою.
Справедливість та цілі – ось те загальне,
що об’єднує невідворотність і законність підстав юридичної відповідальності. Порушення
принципу невідворотності юридичної відповідальності веде і до порушення принципу законності підстав юридичної відповідальності
[6, с.24-25]. Принцип невідворотності юридичної відповідальності та принцип її індивідуалізації тісно взаємодіють у здійсненні відповідальності у суспільстві. Перший з них гарантує рівність усіх громадян перед законом, а
другий допомагає забезпечити надійних захист прав та інтересів кожного [6, с.25].
Як зазначає Н.С.Малєін, між цими принципами існує певний зв’язок, який має різний
характер і неоднакове вираження в різних галузях законодавства. Так, якщо за вчинення правопорушення повинна невідворотно наставати відповідальність, то з урахуванням різних правопорушень необхідна індивідуалізація (диферен56

ціація) мір відповідальності. В той же час надання громадянам свободи у використанні своїх
прав, у тому числі і прав на захист своїх порушених інтересів, нейтралізує принцип невідворотності відповідальності і разом з тим - її
індивідуалізацію [7, с.174].
Індивідуалізація юридичної відповідальності (як і невідворотність юридичної відповідальності) має велике значення для посилення
виховного впливу відповідальності, її превентивної ролі, бо відповідальність тільки в тому
випадку досягає мети, коли повністю заснована
на законі, справедливості, враховує всі обставини справи і особу винного. Юридична відповідальність ефективна лише при умові, що є неминучим наслідком правопорушення, а її носій персонально визначений. З точки зору права, кожний особисто відповідальний за власну вину.
Принципи невідворотності та індивідуалізації юридичної відповідальності переслідують
одні і ті ж цілі – виховання і попередження нових
протиправних дій особою, яка вчинила правопорушення, так й іншими особами.
Для досягнення того, щоб відповідальність
справді сприймалась як необхідний і справедливий наслідок правопорушення, важливе значення
має місце і час застосування юридичної відповідальності. Якщо після вчинення правопорушення
проходить багато часу, то факт вчинення правопорушення забувається, зв’язок між правопорушенням і юридичною відповідальністю послаблюється. Звідси стає ясною необхідність того,
щоб відповідальність і покарання наступали якомога швидше, тобто своєчасно.
Принципи невідворотності та індивідуалізації юридичної відповідальності є загальними вимогами законності, які мають важливе значення для попередження правопорушень. Зрозуміло, що створення атмосфери невідворотності
юридичної відповідальності складається з окремих випадків застосування відповідальності до
самих осіб, які вчинили правопорушення. Тому
при вирішенні кожної справи необхідно дотримуватись невідворотності та персоніфікованості
юридичної відповідальності, які мають загальне
значення при виконанні завдань попередження
правопорушень. Інша справа – неминучість настання відповідальності. Невідворотність юридичної відповідальності необхідна для того, щоб
правопорушник міг постійно пам’ятати, що його
змусять відповідати за вчинення правопорушення. Невідворотність юридичної відповідальності
виступає як повчальне застереження. Воно пок-
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ликане не допустити нових правопорушень, тобто звернено на майбутнє.
Невідворотність юридичної відповідальності завжди повинна суворо вписуватися в рамки вчиненого і витікати з ідей справедливості.
В якості однієї з гарантій справедливості виступає принцип недопустимості подвоєння юридичної відповідальності, який не допускає поєднання двох і більше видів відповідальності за фактично одне правопорушення [6, с.27]. Зокрема, цей
принцип знайшов відображення в Основному
законі нашої країни – Конституції України.
В даному документі зазначено, що “ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне і те саме правопорушення” [1, ст. 61]. Реалізацією даного положення виступає ч. 3 ст. 2 Кримінального кодексу
України: “ніхто не може бути притягнений до
кримінальної відповідальності за той самий злочин більше одного разу” [8, с.16]. Відповідно до
цієї норми не допускається повторне притягнення до кримінальної відповідальності як тоді, коли особа вже зазнала раніше покарання за той
самий злочин, так і тоді, коли за цей злочин у
першому разі вона була виправдана. Ч.3 ст.2 поширюється і на випадки, коли особа з тих чи інших підстав була безумовно звільнена від кримінальної відповідальності чи покарання.
Положення ч.3 ст.2 застосовується і тоді,
коли за той самий злочин особу було раніше
притягнуто до кримінальної відповідальності,
покарання, виправдано, чи звільнено від покарання в іншій країні.
Ч.3 ст.2 не стосується тих випадків, коли
згодом вироки та інші рішення суддів у кримінальних справах на законних підставах скасовуються чи змінюються судами вищого рівня, а
рішення слідчих та прокурорів (зокрема, про закриття кримінальної справи) – прокурором чи судом. Не можуть вважатися повторним притягненням до кримінальної відповідальності і випадки уточнення, розширення обсягу раніше
пред’явленого особі обвинувачення [8, с.16].
Юридична відповідальність має процесуально-правову регламентацію, передбачену
нормами процесуального права. Через процесуальну форму виявляється відношення юридичної відповідальності. В процесі виявлення правопорушення, виявлення всіх елементів його складу, збирання доказів в цілях встановлення
об’єктивної істини по конкретній справі часто
неможливо обійтися без застосування засобів
процесуального примусу [10, с.13].
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Взаємодія невідворотності юридичної відповідальності та принципу процесуально-правової регламентації юридичної відповідальності
дозволяє оперативно реагувати на будь-який
факт порушення правопорядку.
Саме вплив невідворотності юридичної
відповідальності і правової регламентації процесу здійснення цієї відповідальності виступає як
одна з гарантій захисту проти волюнтаризму,
сваволі законодавця та виконавця. Деталізування
процесуальної форми юридичної відповідальності різне в окремих видах даної відповідальності.
Головним фактором детермінації цього повинні
бути ступінь суспільної небезпеки діяння і особистості правопорушника, зміст міри юридичної
відповідальності [6, с.27].
В науці цивільного права існує поняття
диспозитивності. Реально це виявляється в тому,
що за загальним правилом суб’єкти цивільного
права вступають у правові відносини на свій розсуд, за власним бажанням, самостійно визначають порядок і доцільність своєї поведінки. За
таких обставин особа має можливість обрати оптимальний варіант своєї поведінки [16, с.22]. Це
означає не тільки свободу вступу (невступу) в
договори, набуття права власності та інших
суб’єктивних прав, але і реалізацію прав, випливаючих з відносин відповідальності. Так, згідно
Цивільного процесуального кодексу України
(ст.4), будь-яка зацікавлена особа вправі (але не
зобов’язана) звернутися в суд за захистом порушеного або оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу [2, ст. 4].
Відмова громадянина від захисту своїх порушених прав означає, що вчинене будь-ким (організацією, посадовою особою, громадянином)
правопорушення залишається безкарним, часто –
латентним. Отже, відбувається колізія принципів
невідворотності юридичної відповідальності і
диспозитивності прав громадян. Як правило, ця
колізія вирішується в законі на користь принципу диспозитивності за деякими винятками.
Відповідно до Цивільного процесуального
кодексу України прокурор має право пред’явити
позов, якщо цього потребує охорона державних
або суспільних інтересів та прав і охоронюваних
законом інтересів громадян [2, ст. 118]. Це положення може в необхідних випадках нейтралізувати принцип диспозитивності по цивільних, сімейних, трудових справах, які розглядаються у
порядку цивільного судочинства. Крім того, цивільні справи в суді можуть бути порушені органами державного управління, профспілками,
державними установами, підприємствами або
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окремими громадянами в тих випадках, коли по
закону вони можуть звернутися в суд за захистом
прав та інтересів інших осіб.
Отже, колізія принципів невідворотності
юридичної відповідальності і диспозитивності
прав громадян вирішується в законі з урахуванням інтересів суспільства та особистості, ступеня
суспільної небезпеки правопорушень та важливості порушених прав. У відповідних випадках
принцип диспозитивності обмежується за рахунок домінування принципу невідворотності відповідальності. Здавалося б, принцип вільного
розпорядження своїми правами, в тому числі і
відносно відповідальності, не може підривати її
невідворотність, оскільки кожний громадянин
зацікавлений як в захисті своїх суб’єктивних, так
і суспільних інтересів. Тим не менше, це теоретично правильне положення не завжди підтверджується практикою. Тобто є причини, які
зумовлюють вибір невигідного і нелогічного варіанта поведінки громадян – відмова від захисту
власних інтересів, порушеної справедливості,
законності, і одночасно – амністування правопорушників. Менше всього це можна пояснити,
мабуть, незнанням громадянами права і в більшій мірі – не завжди достатньою ефективністю
правових норм, які не передбачають відповідальності за деякі правопорушення, не встановлюють механізму реалізації мір відповідальності,
звужують право на звернення в суд.
Разом з тим не можна не враховувати й інших факторів, які послаблюють невідворотність
юридичної відповідальності: пасивність деяких
громадян, неправильна суб’єктивна, а іноді й
суспільна оцінка дій, спрямована на захист прав і
притягнення винних до відповідальності.
В юридичній літературі дискусійне твердження, що правові інститути звільнення від покарання встановлюються на основі принципу
гуманізму. Одні науковці дотримуються саме
такої позиції, а інші, навпаки, не погоджуються з
таким твердженням. Зокрема, П.А.Фефелов зазначає, що невідворотність покарання, маючи
важливе значення у попередженні злочинів, цим
уже має в собі риси гуманізму. Тобто, ігноруючи
невідворотність покарання, ми підриваємо і
принципи гуманізму. Невідворотність покарання
та гуманізм тісно пов’язані між собою. Створення обстановки невідворотності покарання, яка
є найважливішою умовою для попередження
злочинів, повністю відповідає гуманізму.
Навпаки, якщо особи, які вчинили злочин,
будуть звільнятися і в результаті цього у нестійких елементів буде формуватися твердження про
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безкарність злочинів, що буде сприяти вчиненню
нових злочинів, то це на тільки порушує вимогу
невідворотності покарання, але й суперечить гуманізму [15, с.56]. Іноді можна почути, що посилення санкції тієї чи іншої норми КК суперечитиме загальній лінії на гуманізацію проведеної у
країні кодифікації. Постає питання: про яку гуманність ідеться і у чиїх це інтересах? Якщо розуміти гуманність як однобічну і часом безмірну
доброзичливість до злочинця, то вона відразу
обертається жорстокістю до суспільства та його
громадян, інтереси яких повинен захищати кримінальний закон [11, с.54].
“Гуманність, - пише Г.З.Анашкін, - повинна проявлятися передусім у відношенні до суспільства, до людини, якій злочинець завдає
шкоду, спричинює горе і страждання. Злочинець
же повинен гостро відчувати силу нашої держави
і справедливість законів” [3, с.44].
Як відомо, між правопорушенням і відповідальністю існує тісний зв’язок: призначена міра відповідальності повинні відповідати вчиненому правопорушенню. Такий вимір особливо
важливий з урахуванням невідворотності відповідальності та різних видів правопорушень: відповідальність повинна наступати за кожне правопорушення, але різної тяжкості.
На думку Н.С.Малєіна, співвимір відповідальності із правопорушенням основується на
справедливості та доцільності [7, с.182].
Будь-яка поведінка може оцінюватися й
оцінюється суспільством та викликає відповідну
реакцію: правопорушення викликають негативну
оцінку суспільства і держави, і тому, безумовно,
повинні тягнути і тягнуть негативні наслідки для
правопорушника; неминучість відповідальності
за правопорушення не може викликати сумніву і
повністю відповідає принципу справедливості.
Для досягнення відповідності між правопорушенням і відповідальністю необхідні критерії, які включають у себе кількісні і якісні характеристики, які дозволяли б, якщо не виміряти, то
співставляти злочин і покарання, делікт і міру
відповідальності. З погляду справедливості різні
правопорушення повинні тягнути різну відповідальність. Відносність дії принципу справедливості при виборі мір відповідальності зумовлюється неможливістю точного виміру негативних для суспільства наслідків багаточисельних
видів правопорушень і в більшості випадків –
відсутністю способів, засобів, методів форм, які
в якості відповідальності були б адекватні правопорушенням (навіть принцип таліону не міг
мати застосування до всіх видів правопорушень).
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Але якщо немає точної міри вчиненого, то не
може бути і точної міри відповідальності.
Визнання відносності дії принципу справедливості при визначенні обсягу відповідальності не тільки не зменшує його важливе значення, але й сприяє розширенню його сфери у всіх
галузях законодавства та його окремих інститутах. Наприклад, одним із аргументів противників
цивільної відповідальності за спричинену моральну шкоду є посилання на неможливість точних оцінок такої шкоди та міри відповідальності.
Однак, з погляду справедливості важливо, щоб
правопорушення не залишалось без покарання,
яке не обов’язково повинно бути еквівалентним
вчиненому. В найбільш загальній формі справедливість відповідальності має відображення у самій системі права і його галузей, які встановлюють різні склади і наслідки правопорушень із
урахуванням ступеня суспільної небезпеки. Відповідно розрізняють кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та цивільно-правову відповідальності, які відображаються за ступенем
тяжкості санкцій.
Крім того, галузеве законодавство містить
спеціальні норми, які відображають зв’язок правопорушення і відповідальності у відповідності
з принципом справедливості [7, с.183]. А.Степанюк, ведучи мову про принцип невідворотності
виконання покарання, вважає, що даний принцип
конкретизує більш загальні за змістом принципи
гуманізму, справедливості та законності, бо знаходиться з ними у взаємозв’язку загального та
особливого. Принцип невідворотності виконання
покарання постає особливим началом правової
регламентації власне екзекутивної діяльності,
дозволяє диференціювати принципи поважання
прав людини, гуманізму, справедливості та законності, які входять до системи принципів кримінально-виконавчого права, доповнюючи один
одного. Як “особливий” принцип невідворотності виконання покарання набуває ознак з’єднувальної ланки між зазначеними загальними
принципами та принципами виконання окремих
видів покарання [13, с.164-165].
Висновки. Отже, розглядаючи принципи
юридичної відповідальності, необхідно відзначити, що всі вони взаємодіють між собою, але їх
взаємозв’язок характеризується як системністю,
так і деякою антиномічністю. Принцип невідворотності юридичної відповідальності знаходиться у певному взаємозв’язку з принципами законності підстав юридичної відповідальності, індивідуалізації юридичної відповідальності, недопустимості подвоєння юридичної відповідальЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

ності за один вид правопорушення, достатності
процесуально-правової регламентації юридичної
відповідальності, справедливості та доцільності.
Суперечливість принципу невідворотності юридичної відповідальності проявляється з принципами диспозитивності та гуманізму. В цілому,
принципи юридичної відповідальності становлять складну діалектичну єдність, а принцип невідворотності юридичної відповідальності тісно
пов’язаний з ними й активно взаємодіє.
Список літератури
1. Конституція України. Прийнята на
п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня
1996 року // Відомості Верховної Ради України. –
1996. – № 30. – Ст. 61.
2. Цивільний процесуальний кодекс
України. Затверджений Законом УРСР від
18.07.1963 р. Введений в дію з 01.01.1964 р. //
Кодекси України у 2-х томах. – Т.2. – С. 365-457.
3. Анашкин Г.З. Гуманизм советского
уголовного права // Советское государство и право. – 1963. – № 8.
4. Базылев Б.Т. Юридическая ответственность. – Красноярск, 1985. – 120 с.
5. Экимов А.И. Справедливость и социалистическое право. – Ленинград, 1980.
6. Малаш Т.А. Принцип неотвратимости
юридической ответственности. – М.: ЮИ МВД
РФ, 1998. – 73 с.
7. Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. – М.: Юрид. лит.,
1985. – 192 с.
8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001
року / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.,
2001.
9. Нерсесянц В.С. Общая теория права и
государства. – М., 1999. – 552 с.
10. Протасов В.Н. Основы общеправовой
процессуальной теории. – М., 1991. – 142 с.
11. Рощина І. Громадська думка як фактор ефективності норм кримінального права у
запобіганні злочинності // Право України. – 2005.
– № 2.
12. Самощенко И.С., Фарукшин М.Х.
Ответственность по советскому законодательству.
– М.: Юрид. лит., 1971. – 240 с.
13. Степанюк А. Значущість принципу
невідворотності виконання покарання для екзекутивної діяльності // Вісник Академії правових наук
України. – 1999. – № 3.

59

О.Д.Максимюк

14. Теория государства и права / За ред.
16. Цивільне право України / За ред.
А.И.Королёва, Л.С.Явича. – Ленинград: ЛГУ, О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – Кн. 1. – К.: Юрінком
1987. – 549 с.
Інтер, 2002. – 720 с.
15. Фефелов П.А. Понятие и система
принципов советского уголовного права. – Свердловск, 1970. – 144 с.
Доповідь проголошена на конференції 12 травня 2005 р.
Рекомендована до опублікування у «Збірнику» членом редколегії А.А.Козловським.

O.D. Maksymyuk
INTERDEPENDENCE OF INEVITABILITY PRINCIPLE
WITH OTHER LEGAL PRINCIPLES
Summary
The interdependence of the principle of inevitability of legal responsibility with other legal principles
is characterized both by systematic character and by independence. On the whole the principles of legal
responsibility are considered as difficult dialectical unity, the principle of inevitability is closely connected
and actively cooperates with them.
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КОНЦЕПЦІЯ ПРАВА ЯК ЗАСОБУ ТА ПРАВА ЯК ІНСТИТУТУ ЮРГЕНА ГАБЕРМАСА
Постановка проблеми. Вітчизняна юридична наука нині перебуває у стані пошуків нової концепції розвитку пострадянської юриспруденції, внаслідок чого чи не найхарактернішими
стали сьогодні дослідження загальнометодологічних аспектів права та правопізнання. Складність пошуку нової парадигми права, очевидно,
полягає, намперед, у тому, що до нині не зрозуміло, на основі якої саме філософії у відсутність
„єдино правильної марксистсько-ленінської”, на
основі якого світогляду у відсутність „загальноприйнятої діалектико-матеріалістичної точки зору”, на основі ідей і теорій яких наукових шкіл і
напрямів, коли критика західних вчень про право
на підставі тільки їх „буржуазності” перестала
бути „самодостатньою” й актуальною, повинні
розв’язуватися проблеми вітчизняного права. Без
відповіді на ці та багато інших не менш злободенних запитань юриспруденція, як переконує
великий історичний досвід і сучасна суспільна
практика, не зможе розв’язати жодної важливої
для юридичної науки і практики проблеми.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Значний інтерес у зв’язку з цим викликають пропозиції ряду вчених звернутись до походження
та генезису права, осмислити та розв’язати сучасні проблеми юридичної науки, її окремих галузей на основі вивчення наукової спадщини
минулого, ідей та теорій різноманітних наукових
шкіл [4, с.7, 34-66; 5, с.144-279; 6, с.10, 30, 47].
Відомий теоретик права С.С.Алєксєєв закликає
зробити це з позицій „справжнього юридичного
позитивізму” [1, с.23; 2, с.163; 3, с.117].
Метою даної статті є спроби збагнути і
показати у найбільш значимих рисах концепцію права як засобу та права як інституту Ю.Габермаса.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ю.Габермас належить до числа найвідоміших представників франкфуртської школи права
у Німеччині. Впродовж тривалого часу він досліджував сутність права як засобу та права як
інституту в соціально неоднорідному суспільстві. Своєрідним інтегруючим підсумком усієї велетенської роботи, проведеної ним по з’ясуванню даних аспектів права, стала його відома
однойменна стаття у збірнику дискусійних матеріалів з юриспруденції представників вищезазнаЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

ченої наукової школи. Ю.Габермас у даній статті
юридизацію суспільних відносин в умовах державного інтервенціоналізму, що набув особливо
відчутних і виразних рис в останні десятиліття,
розцінює як деструктивних процес: вихід правового (законодавчого) регулювання за межі принципу панування права, охороняючого визначені
сфери суспільних відносин від втручання держави, руйнує природу цих відносин.
Учений розрізняє матеріально організовані
відносини, існуючі незалежно від правового регулювання та підлеглі внутрішньому механізму
„неформального” регулювання, та формально
організовані, тобто такі, що вперше виникають у
формі правовідносин та не існували раніше в
якості відносин життєвого світу. Формально організовані відносини є результатом застосування
в різних сферах суспільного життя (зокрема, в
економіці) права як засобу соціального управління. Матеріально організовані відносини – це
сфери „соціально інтегрованих комунікативних
дій”. Формально організовані – „системно інтегрованих дій”. Системна інтеграція підпорядкована вимозі раціоналізації суспільного життя. Процес юридизації, що здійснюється інтервенціоністською державою, призводить до безпідставного витіснення соціальної інтеграції системною,
до впровадження системної інтеграції у сфери
матеріально організованих відносин.
В процесах юридизації Ю.Габермас розрізняє „експансію права”, тобто розповсюдження
правового регулювання на нові, колись неформально регульовані сфери, об’єкти, і „денсифікацію права”, тобто роздрібнення об’єкта правового регулювання на декілька нових об’єктів,
„ущільнення”, виникнення нових правовідносин
у рамках уже існуючої сфери регулювання. Історично юридизація почалася з „експансії права”, в
сучасних вимогах переважає „денсифікація”.
Юридизація супроводжує буржуазне суспільство
з часу його виникнення. Вона проходила в чотири етапи. Перший пов’язаний з виникненням
буржуазного суспільства, яке сформувалося в
Західній Європі в період абсолютизму; другий –
з конституційною (правовою) державою, типовим прикладом якої слугує німецька монархія
ХІХ ст.; третій – з демократичною конституційною (правовою) державою, котра сформува61
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лася в Європі та Північній Америці під впливом
французької революції; четвертий – з соціальною і демократичною конституційною (правовою) державою, котра сформувалася в Європі
як результат робітничих рухів у ХХ ст.
Розвиток права в Європі в період абсолютизму протікав як інституціоналізація двох засобів регулювання суспільних відносин, що призвело в кінцевому рахунку до поділу економіки і
держави на дві самостійні підсистеми (грошей та
влади). Буржуазна держава, відзначає Ю.Габермас, створила політичний порядок, у рамках якого відбувалася трансформація феодального суспільства в ринковий капіталізм. З одного боку,
відбувалося виділення сфери договірних відносин товаровласників, приватної сфери, що регулюється цивільним правом. Правопорядок закріплював гарантії свободи та власності приватних осіб. З другого боку, публічне право закріпило суверенітет держави у сфері правотворчості, його монополію на примус до виконання
юридичних приписів. Суверенітет став розглядатися як володіння засобами формування громадянського суспільства. Ті ж відносини, котрі не
були організовані у формі правовідносин, що
регулювалися встановленим правом, стали здаватися „безформними”.
На другому етапі, продовжує вчений,
склався конституційний механізм виконавчої
влади, що зв’язував її (владу) правовими формами та бюрократичними процедурами. Це означало закріплення прав громадян по відношенню до
суверена, хоча вони і не отримали доступу до
участі у формуванні суверенної волі. Так, буржуазний порядок цивільного права був доповнений принципом адміністративної легальності, чи
панування права. Він став гарантією від свавільного втручання державної адміністрації в „життєвий простір” громадян.
На третьому етапі, вказує Ю.Габермас, відбулася демократизація конституційної влади, і
громадяни отримали права політичної участі.
Тепер законодавець був зв’язаний парламентською процедурою, що стало гарантією захисту
„життєвого простору” громадян від свавілля законодавця, який уже не міг абстрагуватися від
реальних відносин.
Соціальна „держава благоденства” проробила в сфері економіки теж саме, що відбулося
на двох попередніх етапах юридизації у сферах
адміністративного управління і законодавства:
закріпило гарантії трудящих проти свавілля підприємців. Правові норми, покликані стримувати
класові конфлікти і закріплюючі інститути со62

ціальної держави, мають характер гарантій свободи. Проте, як стверджує вчений, це стосується
не всіх форм правового регулювання в „державі
благоденства”, котрій з самого початку властива
амбівалентність гарантій та порушень свободи.
Це не побічний результат, а закономірний підсумок історичного процесу юридизації. Спочатку
цей процес супроводжувався встановленням гарантій від руйнування „життєвого простору” індивіда, а в кінцевому підсумку витік у прагнення
до раціоналізації „життєвого простору” юридичними засобами. Гарантії свободи в „державі благоденства” покликані служити інтеграції суспільства, однак нерідко вони викликають дезінтеграцію в тих сферах комунікативних дій, де
відбувається реалізація свободи. Гарантії доведені до рівня юридичної організації здійснення
свободи, але якщо така організація руйнує сфери,
в яких реалізується свобода, то цим вона ставить
під загрозу саму свободу.
Як приклад Ю.Габермас наводить правове
регулювання шкільного навчання. Норми так
званого „шкільного права” покликані забезпечити реалізацію фундаментальних прав батьків,
учителів і учнів по відношенню до державної
шкільної адміністрації, а також учнів по відношенню до школи. Встановлення таких норм забезпечує свободу процесу навчання, однак це
входить у протиріччя як з вимогами педагогіки,
так і з міркуваннями ефективності процесу навчання. Як результат - нерідко втрачається можливість навчання на якісно високому рівні.
Зрозуміти причини такої амбівалентності
гарантій та порушень свободи дозволяє, на думку вченого, розмежування права як засобу соціального управління та як інституту. Держава
може використовувати право як засіб соціального управління, встановлюючи будь-які нові правовідносини, проте не там, де вже існують матеріально організовані відносини. Легітимоване
право у сферах таких відносин може існувати
лише як зумовлений ними правовий інститут.
Існують два критерії легітимованості правових норм. Перший, позитивіський, критерій
передбачає легітимізацію шляхом процедури,
другий – матеріальне обґрунтування. Згідно з
першим підходом, легітимізація зводиться до
формальної коректності закону, судових рішень
чи адміністративних актів. Для права як засобу
управління, котре як таке не повинно втручатися
в матеріально організовані відносини, достатньо
легітимізації процедурою. В умовах значного і
швидкого розширення обсягу правового регулювання матеріальне обґрунтування юридичних
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.
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норм, що приймаються, в більшості випадків
ускладнене чи навіть неможливе, але якщо мова
йде тільки про право як засіб, що не торкається
соціальної інтеграції, то воно просто не має сенсу. Право ж як інститут, пояснює вчений, - це
юридичні норми, які не можуть бути легітимовані лише шляхом процедури. Оскільки дієвість
цих норм ставиться під питання повсякденною
практикою, то посилання на їх легальність недоречні. Вони потребують матеріального обґрунтування, оскільки зачіпають порядок самого „життєвого простору” і разом з неформальними нормами поведінки утворюють основу соціально
інтегрованих комунікативний дій.
Висновок. Право як інститут не створює
нових відносин, не формує їх, а лише регулює
існуючі. Юридизація існуючих відносин, соціальних інститутів – це встановлення правових
інститутів. Саме правові інститути слугують гарантіями свободи, тоді як норми, що встановлюються, орієнтуються на існуючі інститути і юридично відтворюють соціально інтегровані комунікативні дії. В ролі засобу існуюче право може
бути більш чи менш ефективним. Однак „по той
бік” „життєвого простору”, міркує Ю.Габермас,
не має змісту ставити питання, забезпечує чи обмежує свободу визначена правова норма. Альтернатива гарантій і порушень свободи може бути лише по відношенню до правових інститутів –
в якій мірі вони адекватні соціальній інтеграції.
Однак, як підкреслює вчений, тут передбачається
такий ідеальний варіант, коли право як засіб застосовується лише в формально організованих
сферах діяльності і що тому воно індиферентно
до відносин „життєвого простору”. Інтервенціо-

нізм „держави благоденства” заперечує це припущення: право як засіб втручається в сфери
правових інститутів, і в рамках правового інституту соціально інтегровані відносини стають,
тим не менш, системно інтегрованими, інститут
втрачає свою матеріальну легітимованість. Звідси висновок, що заради забезпечення свободи
правове регулювання соціально інтегрованих
сфер діяльності не повинно виходити за межі
принципу панування права: тут право можливе
лише як інститут, що утворює „зовнішню конституцію”, відповідну сферу „життєвого простору”, що гарантує автономію цього середовища.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ
СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕВІЗНИКА
Постановка проблеми. Реформування всієї системи економічних відносин, соціальні перетворення та трансформаційні зрушення, що
відбуваються в Україні, надають особливої ваги розв’язанню проблем страхового захисту,
спонукають до пошуку дієвих механізмів акумуляції ресурсів страховиків і страхувальників
та їх ефективного використання під час реалізації страхової події. Світовий досвід переконує: де
створено сучасну систему страхового захисту, там забезпечується більш високий рівень стабільності цивільного обороту, досягається соціальна злагода, гарантується високий рівень
життя населення.
Одним із нових і перспективних для України видів страхування є страхування цивільної
відповідальності. Специфіка даного виду страхування полягає в тому, що хоча й договір страхування укладається страхувальником та на його
користь, проте всі виплати страхових сум здійснюються не страхувальникові, а третім – потерпілим особам. Отже, страхування відповідальності забезпечує страхувальника на майбутнє від
надмірних майнових витрат на відшкодування
збитків, завданих третім особам.
Ступінь наукової розробки теми. Зауважимо, що проблемам страхування цивільної відповідальності, а саме питанням визначення його
специфічних рис не було приділено належної
уваги з боку вчених. У науковій літературі проблема відносин зі страхування цивільної відповідальності переважно відображена епізодично.
Стосовно ж проблеми здійснення в Україні страхування відповідальності перевізника присвячено наукових досліджень по-суті немає.
У зв’язку із цим особливої уваги у даному дослідженні було приділено працям Т.Г.Александрової, В.Д.Базилевича, К.С.Базилевич, А.А.Веретенова, О.Д.Заруби, Л.І.Корчевської, Н.Н.Кузьмінова, О.В.Мещерякової, Т.В.Нікітіної, І.В.Орлової, А.П.Плєшкова, К.В.Турбіної, Т.А.Федорової, В.В.Шахова, І.Е.Шинкаренка та ін.
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Мета статті полягає у з’ясуванні особливостей здійснення в Україні страхування цивільної відповідальності перевізника. Для досягнення
мети автором були поставлені такі завдання: визначити особливості правового регулювання
страхування відповідальності перевізника нормами національного та міжнародного права; дослідити зміст договору страхування відповідальності перевізника, а саме суб’єктів, об’єкти та
істотні умови.
Виклад основного матеріалу. Для України страхування відповідальності перевізника порівняно нове. Такий вид правовідносин виникає
на підставі договору, що укладається між двома
незалежними сторонами – страхувальником та
страховиком.
У ролі страхувальника за досліджуваним
договором може виступати будь-яке транспортне
підприємство, створене у передбаченому законодавством порядку, яке займається внутрішніми
чи міжнародними перевезеннями і отримало відповідну ліцензію.
Іншою стороною договору, страховиком
визнається створена у визначеному законодавством порядку юридична особа, яка отримала ліцензію на право страхування відповідальності.
Статутний фонд страховика, який займається
видами страхування іншими, ніж страхування
життя, повинен становити суму, еквівалентну за
курсом НБУ 1 млн. євро [1, Ст.30].
В якості об’єкта страхування можуть виступати майнові інтереси перевізника, пов’язані
з: 1) відповідальністю за втрату, псування чи
пошкодження вантажу за договором перевезення; 2) відповідальністю за шкоду, заподіяну пасажирам та їх багажу під час перевезень;
3) обов’язком відшкодувати шкоду, заподіяну
життю, здоров’ю чи майну фізичних осіб, або
майну юридичних осіб (тобто страхування цивільної відповідальності перевізника як власника
джерела підвищеної небезпеки) [8, с. 23; 3, п.1,
4]; 4) відповідальністю за забруднення навколишнього середовища. За бажанням страхувальЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.
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ника в договір страхування може бути включений ризик настання відповідальності перевізника
за шкоду, заподіяну вантажу в результаті затримки в доставці [10, с.341].
Укладення договору страхування відповідальності перевізника ініціює зазвичай страхувальник, який подає до страхової компанії письмову заяву встановленої форми. В цій заяві страховик, як правило, вимагає вказати [6, с.105]:
регіон діяльності перевізника, вид вантажу, тривалість роботи в якості перевізника, обсяг послуг
за останній рік, відомості про транспортний засіб, відомості про пілотів, водіїв, капітанів суден
та інші відомості, які мають суттєве значення для
визначення ступеня страхового ризику.
Специфіка досліджуваного виду страхування полягає в тому, що страхове відшкодування виплачується не страхувальникові, як це
завжди буває (за іншими видами страхування –
особистим та майновим), а безпосередньо вантажовласникам, пасажирам чи третім (потерпілим)
особам. Окрім цього, в правилах страхування
чітко окреслюється коло осіб, яким страхове відшкодування не може бути виплачено в будьякому разі. Страховик не задовольняє вимоги [8,
с.24]: 1) осіб, які працюють у страхувальника або
їх спадкоємців про відшкодування шкоди, заподіяної в результаті смерті чи втрати працездатності при виконанні працівником страхувальника
своїх трудових обов’язків; 2) осіб, які працюють
у страхувальника, про відшкодування збитків у
зв’язку з пошкодженням, псуванням чи втратою
належного їм майна в період його знаходження
на застрахованому транспортному засобі при виконанні службових обов’язків; 3) третіх осіб про
відшкодування заподіяних збитків у зв’язку з
пошкодженням чи втратою майна, прийнятого
страхувальником в оренду, лізинг чи під заставу.
Всю сукупність різновидів страхування
відповідальності перевізника можна згрупувати
так: страхування відповідальності авіаперевізника, страхування відповідальності морського перевізника, страхування відповідальності автоперевізника. Окрім указаних видів, нормативне
закріплення отримав також такий специфічний
вид страхування, як страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на
випадок настання негативних наслідків під час
перевезення небезпечних вантажів.
Запровадження в Україні страхування цивільної відповідальності авіаперевізника, перш за
все, було пов’язано із припиненням існування
особистого страхування від нещасних випадків
при повітряних перевезеннях. Згідно із ПолоЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

женням Кабінету Міністрів України про
обов’язкове особисте страхування від нещасних
випадків на транспорті від 14.08.1996 р., особисте страхування від нещасних випадків проводиться на всіх видах транспорту, окрім повітряного [2, п.1]. До 4 жовтня 2001 р. страхування
відповідальності повітряного перевізника і виконавця повітряних робіт, а також страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за
збитки, які могли бути завдані ним при виконанні авіаційних робіт, проводилися в обов’язковій
формі. Згідно із Законом України про внесення
змін до Закону України “Про страхування” вказані види страхування перейшли в ранг добровільних [1, Ст.6]. Не зважаючи на це, зміст статті
30 Повітряного кодексу України досі вимагає
наявності на повітряному судні, яке здійснює
перевезення, свідоцтва про страхування відповідальності щодо відшкодування збитків, у тому
числі перед третіми особами. Оскільки лише Закон України “Про страхування” встановлює
обов’язкові види страхування в Україні, в даному разі ми маємо колізію норм. У зв’язку з цим
автор вважає, що не варто було скасовувати вказаний вид обов’язкового страхування, а, навпаки,
зобов’язати страхувати цивільну відповідальність не лише морських і повітряних перевізників, але й залізничних і автомобільних. Це зняло
б тягар із пасажирів, які змогли б самі визначати,
чи потрібне їм взагалі особисте страхування від
нещасних випадків на транспорті, а якщо так, то
й обирати самостійно страхову компанія для захисту власного майнового інтересу.
Договір страхування відповідальності авіаперевізника укладається на підставі заяви авіакомпанії. Страховиками можуть виступати юридичні особи, створені в порядку, передбаченому
законодавством, які отримали відповідну ліцензію, а також є членами Авіаційного страхового
бюро (Повітряний кодекс України – Ст.103
абз.2). В договорі обов’язково повинен бути визначений ліміт відповідальності страховика, який
визначається з розрахунку кількості всіх пасажирських крісел, передбачених сертифікатом
повітряного судна, і повинен забезпечувати такі
розміри: – за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю пасажирів: 1) при виконанні польотів у
межах України – з розрахунку еквіваленту 20
тис. дол. США за кожне пасажирське крісло [4,
Ст.22 п.1]; 2) при виконанні міжнародних польотів – у межах та на умовах, передбачених міжнародними угодами або законодавством країни, на
території якої була заподіяна шкода; – за шкоду,
заподіяну багажу та вантажу: із розрахунку екві65
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валенту 20 дол. США за 1 кг; за всі речі, що перебувають у пасажира, – 400 дол. США.
Отже, якщо перевезення здійснюються на
території України або між країнами колишнього
СРСР та іншими країнами – учасницями “Варшавської системи”, відповідальність перевізника
визначається нормами останньої. Окремі країни
визначили власні, підвищені, порівняно із загальноприйнятими, ліміти. Так, у США ліміт відповідальності у разі загибелі пасажира складає
приблизно 300 тис. дол., у Франції – 100 тис. дол.
[11, с.141, 147], у Німеччині – 320 тис. DM [7,
с.521], а в Японії, починаючи з 1992 року, уряд
взагалі відмовився від встановлення меж виплат пасажирам і тому авіакомпанії несуть необмежену відповідальність за спеціальним контрактом [8, с.26].
Іншим різновидом є договір страхування
цивільної відповідальності авіаперевізника (експлуатанта повітряного судна) перед третіми особами. В даному разі необхідно дати правильне
тлумачення поняття “треті особи”, оскільки чинне цивільне законодавство не наводить такого
визначення. На думку автора, до числа третіх
осіб належать усі ті особи, які не є учасниками
договору авіаційного страхування, пасажири, сам
страхувальник, а також фізичні і юридичні особи, котрі виступають від його імені.
Під збитком при страхуванні відповідальності перед третіми особами розуміють смерть,
тілесне ушкодження або збиток, завданий майну
третіх осіб на поверхні землі і поза повітряним
судном у результаті фізичного впливу корпусу
судна або особи чи предмета, що випали з нього.
Відповідно до ст.242 Кодексу торговельного мореплавства України (далі – КТМУ) та ст.7
Закону України “Про страхування”, одним із
об’єктів страхування можуть виступати майнові
інтереси судновласника чи морського перевізника, пов’язані з їх обов’язком, у порядку, визначеному законодавством, відшкодувати шкоду заподіяну життю, здоров’ю та майну фізичних і юридичних осіб. У зв’язку з цим ризики, які існують
при страхуванні відповідальності судновласників
і морських перевізників, автор умовно поділив на
такі групи: ризики, пов’язані із заподіянням
шкоди життю і здоров’ю третіх осіб; ризики,
пов’язані із заподіянням шкоди майну третіх осіб
(не задовольняються претензії, висунуті у зв’язку
з втратою готівки, документів, дорогоцінного
металу чи каміння, цінних паперів тощо [11,
с.120]); ризики, пов’язані із заподіянням шкоди
навколишньому природному середовищу; ризики, які виникають з претензій компетентних ор66

ганів (відшкодовуються витрати на видалення
уламків судна, штрафи за порушення митного чи
імміграційного законодавства); ризики за особливими видами договорів; ризики судновласника. В ролі страхувальників за договором можуть
виступати юридичні та фізичні особи, як власники
морських суден, так і організації, які займаються
вантажними та пасажирськими перевезеннями,
тобто орендарі та фрахтувальники. Страховик, як
друга сторона досліджуваного договору, повинен у
встановленому порядку отримати ліцензію на право займатися страхуванням морських ризиків, а
також обов’язково вступити до Морського страхового бюро України на умовах і в порядку, визначеному законодавством України [1, Ст.13].
Нормативними актами, а також умовами
договору страхування відповідальності морського перевізника передбачаються події, які не
виз-наються страховими випадками. У зв’язку з
цим, страховиком не відшкодовуються збитки,
які виникли внаслідок: 1) наміру або грубої необережності страхувальника, відправника, одержувача, а також їх представників; 2) природних
властивостей вантажу або неналежної тари; 3)
відправлення судна в неморехідному стані; 4) дії
ядерного вибуху, радіації; 5) різного роду військових заходів та їх наслідків, захоплення, страйків, а також конфіскації, реквізиції, арешту або
знищення судна чи вантажу на вимогу військових або цивільних властей.
При міжнародних морських перевезеннях
відповідальність судновласників здебільшого
визначається міжнародними правилами. При
цьому, вантажні та пасажирські перевезення регулюються різними правилами. Так для вантажних перевезень застосовуються: Гаагзькі правила, прийняті в 1924 р. в місті Брюсселі; Гаагзькі
правила Вісбі, підписані в 1966 р.; Гамбурзькі
правила, прийняті в 1978 р. Обмеження відповідальності морського перевізника за фізичну
шкоду, заподіяну життю та здоров’ю пасажирів,
працівників та третіх осіб визначається Афінською та Лондонською конвенціями.
Договір страхування відповідальності автоперевізника укладається з автотранспортною організацією на випадок виникнення збитків, які пов’язані з експлуатацією автотранспорту як засобу перевезення та обумовлені претензіями про компенсацію завданої шкоди зі сторони осіб, які уклали із
перевізником договір на перевезення вантажу.
Укладення договору страхування відповідальності із перевізниками, які займаються внутрішніми перевезеннями, здійснюється на загальних підставах. Якщо автотранспортна організація
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Особливості здійснення в Україні страхування відповідальності перевізника

займається міжнародними перевезеннями, то
страховий захист будується згідно з міжнародними конвенціями, зокрема Конвенцією про договір міжнародних перевезень вантажів по шляхам, підписаною в 1956 році зі змінами, внесеними Протоколом від 5 липня 1978 року; Митною конвенцією про перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП від 14.11.1975 року та
ін. Перша конвенція вступила в дію для СРСР 1
серпня 1986 року, а друга стала обов’язковою
для України з 15 липня 1994 року.
У відповідності з національним законодавством та нормами міжнародного права перевізник несе відповідальність за повну чи часткову втрату вантажу або його пошкодження з моменту прийняття вантажу до перевезення і до
моменту здачі його відповідним особам, а також
за прострочення в доставці. Протокол про договір міжнародних перевезень вантажів по шляхах
від 5 липня 1978 р. встановлює обмеження відповідальності автоперевізника у розмірі 8,33
спеціальних прав запозичення (SDR – умовна
розрахункова одиниця, прийнята Міжнародним
валютним фондом) за 1 кг пошкодженого чи
втраченого вантажу.
Окрім зазначеного, специфіка досліджуваних правовідносин проявляється також у способі
визначення розміру страхової премії, яка залежить від багатьох факторів, наприклад: розміру
ліміту відповідальності страховика, об’єму двигуна транспортного засобу, вартості транспортного засобу, строку його експлуатації, кількості
місць, вантажопідйомності, а також рівня професійної майстерності водія. Більшість страхових
компаній обчислюють річні ставки премії, виходячи з обсягу річного збору платежів за перевезення [9, с.479]. Такий метод вважається найбільш ефективним, оскільки інші показники
не дають можливості максимально визначити ступінь ризику, а отже, і розмір плати за його страхування.
Безпосередньо на страхування за договором приймаються такі ризики: 1) ризик відповідальності автоперевізника за пошкодження, псування чи загибель вантажу при перевезенні і за
непрямі збитки, які виникли внаслідок таких
обставин; 2) ризик відповідальності автоперевізника за помилки та недоліки в роботі його працівників; 3) ризик відповідальності автоперевізника перед митними органами [6, с.110-115] (ліміт
відповідальності страховика зазвичай встановлюється в межах 50.000 дол. США [5]); 4) ри-зик
відповідальності перед третіми особами у випадках заподіяння шкоди вантажем.
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Дія договору страхування поширюється
лише на ті території і напрями, які визначені в
страховому полісі. Тому, якщо територія або напрямки змінюються без узгодження із страховиком, він може відмовитись відшкодувати збитки
третіх осіб, завдані поза територією, передбаченою договором страхування.
Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення
небезпечних вантажів проводиться з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної
життю і здоров'ю фізичних осіб, навколишньому
природному середовищу, майну фізичних та
юридичних осіб під час перевезення небезпечних
вантажів [3, п.1]. Даний вид страхування здійснюється в Україні в обов’язковому порядку. Без
укладення даного договору страхування Державтоінспекція МВС не видає дозвіл на перевезення небезпечного вантажу автомобільним
транспортом [3, п.17].
Страхувальники за даним договором – це
суб'єкти перевезення небезпечних вантажів, а
саме: відправник небезпечного вантажу, перевізник небезпечного вантажу, одержувач небезпечного вантажу. Окрім цього, страхувальником
може виступати особа, що виконує експедиторські функції в разі згоди на це перевізника. Страховиками є юридичні особи – резиденти України,
які отримали в установленому порядку ліцензію
на проведення страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів. Страхової суми в договорах даного виду встановлюється за кожну повну та неповну тону небезпечного
вантажу встановлюється залежно від класу небезпеки вантажу [3, п.7]. А розмір страхового тарифу
залежить від обсягу небезпечних вантажів, що підлягають перевезенню, відстані перевезення, терміну страхування та інших умов, які можуть вплинути на ризик виникнення страхового випадку.
Висновок. Отже, страхування відповідальності перевізника за шкоду, яка може бути заподіяна пасажирам, вантажовласникам чи третім
особам під час перевезення – це правовий спосіб
забезпечення виконання як договірного, так і позадоговірного (деліктного) зобов’язання перевізника. Саме тому страхування цивільної відповідальності перевізника є не лише необхідним та
ефективним інструментом захисту майнових
інтересів перевізника, але й забезпечує повне (в
межах ліміту, передбаченого в договорі страхування) і швидке відшкодування шкоди, заподіяної потерпілим особам.
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Доповідь проголошена на конференції 12 травня 2005 р.
Рекомендована до опублікування у «Збірнику» членом редколегії Н.Д.Гетьманцевою.

V.M. Nykyforak
FEATURES OF REALIZATION OF LIABILITY INSURANCE
OF THE CARRIER AT UKRAINE
Summary
In this article features of arisement, development and functioning of the basic kinds of civil liability
insurance of the carriers are determined: liability insurance of the air carriers, liability insurance of the
marine carriers, liability insurance of the auto carriers.
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ОСОБЛИВОСТІ СУДОЧИНСТВА У СПРАВАХ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАХИСТ ПРАВ
ТА ІНТЕРЕСІВ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ
Постановка проблеми. Однією із найбільш розповсюджених категорій справ, спрямованих на захист права неповнолітнього на належне сімейне виховання, є справи про позбавлення батьківських прав осіб, які ухиляються від
своїх батьківських обов’язків. Під час розгляду
справ цієї категорії суди вирішують і проблему,
пов’язану з домашнім насильством по відношенню до неповнолітніх, яка сьогодні звучить доволі
гостро. Засоби покарання батьків, які винні у неналежному вихованні своїх дітей, мають, на нашу думку, декілька призначень: по-перше, таке
покарання батьків у вигляді позбавлення батьківських прав захищає здоров’я та психіку дитини від шкідливого впливу з боку несумлінних
батьків, які ігнорують свої батьківські обов’язки;
по-друге, це покарання є санкцією, що застосовується за антиморальну поведінку шляхом позбавлення всіх прав, що належать батькам неповнолітніх дітей; по-третє, застосування такого заходу має виховну дію.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питання, пов’язані з особливостями судочинства
при розгляді справ про позбавлення батьківських
прав були об’єктом дослідження відомих представників науки сімейного права, а саме
Т.М.Цепкової, Н.Н.Тарусіної, А.М.Нечаєвої,
А.І.Пергамент. Так, на думку Т.М.Цепкової, “позбавлення батьківських прав є найбільш жорстоким засобом сімейно-правової відповідальності
батьків, спрямованим одночасно на захист інтересів дитини та інтересів держави, оскільки містить в собі відібрання дитини у таких осіб та передачу її у розпорядження органу опіки та піклування” [17, c.74]. Своєрідним продовженням думки автора є позиція Н.Н.Тарусіної, як вважає,
що застосування такого засобу “можливе лише за
правопорушення. Суб’єктом завжди є один із батьків. Об’єктом – інтереси дитини. Об’єктивну
сторону складає протиправна поведінка. З суб’єктивної сторони завжди наявна провина у формі
непрямого або прямого умислу” [15, с.130].
Мета статті. Автор статті ставить перед
собою мету провести комплексне дослідження
проблемних питань щодо особливостей судочинства у справах про позбавлення батьківських
прав у зв’язку із участю в них неповнолітніх
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осіб, оскільки складність даної категорії справ,
на думку автора, породжує і низку процесуальних особливостей під час їх судового розгляду.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Судовий розгляд справ про позбавлення батьківських прав проводиться судом, виходячи з положень Конституції України з дотриманням відповідних норм Сімейного кодексу України (далі - СК),
Законів України "Про охорону дитинства", "Про
освіту", "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх",
"Правилами про опіку та піклування", роз’ясненнями, викладеними в діючій нині постанові Пленуму Верховного Суду України № 16 від 12.06.98
року "Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім’ю України".
Розгляд цієї категорії справ проводиться
судом у межах заявлених вимог (ст. 151 Цивільного процесуального кодексу України (далі ЦПК) та на підставі поданих сторонами доказів.
Принцип процесуальної активності суду, який
довгий час був властивий цивільному процесу,
на жаль, сьогодні не передбачений процесуальним законодавством і для даної категорії справ.
Така позиція законодавця не цілком виправдана,
особливо якщо мова йде про судовий захист прав
та інтересів неповнолітніх. На думку А.Ф.Козлова, “право суду першої інстанції вийти за межі
позовних вимог і заперечень проти них є способом виправлення в процесі розгляду справи недоліків вольових актів позивачів та відповідачів”
[7, с.138]. Далі автор продовжує: “…особливо
очевидна необхідність виходу суду за межі заявлених вимог при вирішенні справ про позбавлення батьківських прав” [7, с.139]. Цієї ж
позиції дотримується і М.А.Гусєва [5, с.55-56].
Про необхідність збереження такого підходу суду говориться у нормах Сімейного кодексу
України. Так, одночасно з позбавленням батьківських прав суд може стягнути з батьків аліменти
на утримання дитини на вимогу позивача або за
власною ініціативою (ч.2 п.2 ст. 166 СК). На
жаль, як свідчить практика, суди, постановляючи
рішення про позбавлення батьківських прав, не
завжди вирішують питання про стягнення аліментів з відповідача, що пояснюється відсутністю такої норми в нині діючому ЦПК. Така
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норма не передбачена також і новим ЦПК України. На думку К.Червякова, “таке становище пояснюється в якійсь мірі юридичною необізнаністю заявників, а також спірністю цього питання в теорії та на практиці” [18, с.13].
На наш погляд, позбавлення батьківських
прав без стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей не сприймається недобросовісними батьками достатньо гостро, адже усі матеріальні витрати, пов’язані з цим видом сімейних правовідносин, відносяться зазвичай до далекого майбутнього. Як стверджує А.М.Нечаєва,
“батьківські права як такі взагалі не являють собою ціностей для подібних батьків, і тому варто
подумати про додаткові санкції, які настають
після задоволення заявлених вимог” [11, с.111].
Такою додатковою санкцією може бути виселення особи з приміщення, в якому залишається проживати неповнолітній, щодо якого батьки (або один із них) позбавлені батьківських
прав, що вже передбачено в Сімейному кодексі України. Так, згідно з п.1 ст. 167 “якщо дитина проживала з тим із батьків, хто позбавлений
батьківських прав, суд вирішує питання про
можливість їхнього подальшого проживання в
одному помешканні”.
Нерідко при наявності в позовній заяві про
позбавлення батьківських прав прохання про виселення відповідача, суди залишають поза увагою таку вимогу або відмовляють в її задоволенні, вважаючи, що з такою вимогою має право
звернутися до суду лише власник житла. Разом з
тим новий Сімейний кодекс України дає відповідь на таке питання в п. 1 ст. 167. Нормою цієї
статті передбачено, що суд може постановити
рішення про виселення з помешкання того з
батьків, хто позбавлений батьківських прав, якщо буде встановлено, що він має інше помешкання, в яке може поселитися, або постановити
рішення про примусовий поділ помешкання або
його примусовий обмін. Отже, як бачимо, законодавець не позбавляє неповнолітнього права
подальшого проживання з тим із батьків, хто
позбавлений батьківських прав (ч.1 ст.167) і чітко вказує наявність яких умов необхідна для виселення з помешкання особи, яка позбавлена
батьківських прав (ч.2 ст.167 СК). На нашу думку, позбавлення одного з батьків батьківських
прав у результаті систематичного невиконання
ними батьківських обов’язків або зловживання
ними і подальше проживання в приміщенні з неповнолітнім є малоефективним засобом захисту
прав та інтересів неповнолітнього. Тому ми погоджуємося з думками науковців щодо мало70

ефективності такого засобу захисту дитини [6,
с.119]. Адже таке спільне проживання зводить
нанівець постановлене судом рішення.
Якщо неповнолітній продовжує проживати
на одній жилій площі разом з відповідачем, тоді
позбавлення батьківських прав не досягає своєї
основної мети - захисту неповнолітнього від
шкідливого впливу недобросовісного батька/матері, які постійно порушували права неповнолітньої дитини. Більше того, якщо суд постановить
рішення про передачу неповнолітнього на виховання органу опіки та піклування, несумлінні
батьки мають змогу вільно розпоряджатися житловою площею в своїх корисливих цілях, що досить часто зустрічається на практиці. Отже, як
стверджують певні науковці, “нехтування вирішенням поряд із позбавленням батьківських прав
питання про виселення з помешкання особи, щодо якої постановлено таке рішення, суттєво обмежує інтереси неповнолітнього, оскільки його в
таких випадках необхідно поселити в дитячий
заклад, тобто не тільки позбавити права користування житлом, але й зробити неможливим забезпечення неповнолітньому сімейного виховання
шляхом призначення опікуна” [13, с.26]. Ми
приєднуємося до такої точки зору, оскільки вона
не суперечить нормам ЦПК та відповідає інтересам неповнолітніх дітей.
Перелічені вище обставини дають можливість стверджувати, що суд може виходити за
межі заявлених позивачем вимог тоді, коли це не
суперечить інтересам неповнолітніх, а навпаки,
поліпшує їх становище.
З урахуванням розглянутих випадків, пропонуємо доповнити ст.195 нового ЦПК України
нормою такого змісту: "При ухваленні рішення
про позбавлення батьківських прав суд на вимогу осіб та органів, які брали участь у справі в інтересах неповнолітнього/малолітнього, або за
власною ініціативою одночасно може вирішити
питання про передачу неповнолітнього/малолітнього на виховання, про стягнення аліментів на
його утримання і про виселення особи, яка позбавляється батьківських прав, з помешкання".
Потрібно внести також доповнення до п.1 ст. 11
нового ЦПК згідно з яким "Суд може вийти за
межі заявлених позивачем вимог з метою захисту прав та інтересів неповнолітніх у справах про позбавлення батьківських прав одного
або обох батьків".
Специфіка справ про позбавлення батьківських прав передбачає також можливість виходу суду за межі заявленого позову і в тих випадках, коли, наприклад, факти, покладені заявЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

Особливості судочинства у справах, спрямованих на захист прав та інтересів неповнолітніх осіб

ником в підставу вимоги про позбавлення батьківських прав, не знайшли свого підтвердження
під час розгляду справи в суді. В ситуації, яка
склалася, суд за своєю ініціативою повинен перевірити наявність інших обставин, перелічених ст. 164 СК, і обґрунтувати рішення з посиланням на ці обставини. Причому згоди заявника на зміну підстави такого позову судом
не вимагається.
Вирішуючи справу про позбавлення батьківських прав одного з батьків або обох батьків по відношенню до неповнолітнього, суд може
виходити за межі заявлених позивачем вимог і
вирішити питання про стягнення аліментів на
утримання неповнолітнього з того із батьків, хто
позбавляється батьківських прав. У разі необхідності вирішити питання про передачу неповнолітнього на виховання родичам або органу
опіки та піклування, суд повинен також вирішити питання про виселення з помешкання того
з батьків, хто позбавляється батьківських прав
щодо неповнолітнього.
Не менш важлива процесуальна особливість розгляду справ про позбавлення батьківських прав – це наявність у суду права на зміну
предмета позову без згоди на те заявника, тим
паче, що ним може бути сам неповнолітній, хоча
за загальним правилом цивільного судочинства
суд за своєю ініціативою не може цього зробити.
Так, суд може постановити рішення про відібрання дитини від батьків або одного з них, не
позбавляючи їх батьківських прав, у випадках,
встановлених у пунктах 2, 3, 4, 5 частини 1
ст.164 СК, а також в інших випадках, якщо залишення дитини у них є небезпечним для її життя,
здоров’я і морального виховання (п.1 ст.170СК).
Часто в позовних заявах про позбавлення
батьківських прав одного або обох батьків не
вказується, кому саме передати неповнолітнього
у випадку задоволення позову, а судді, як правило, не конкретизують цей момент, вважаючи що
передача неповнолітнього під опіку чи піклування об’єднується вимогою про позбавлення батьківських прав. Але це не так. Наведемо приклад
із судової практики.
Так, до Ленінського районного суду м. Чернівці звернулася громадянка Д-к К.Д. з позовною
заявою про позбавлення батьківських прав по
відношенню до її онука Олега невістки Д-к Н.П.,
яка після смерті свого чоловіка Д-ка М.В. (сина
Д-к К.Д.) перестала займатися вихованням свого
сина, примушувала його жебракувати, а на виручені кошти купувала алкогольні напої та розпивала їх зі своїми друзями. Суд, дослідивши обсЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

тавини справи, постановив рішення про позбавлення Д-к Н.П. батьківських прав щодо її сина. При цьому суд повинен був обговорити і вирішити питання про передачу дитини на опікування органам опіки та піклування згідно зі статтею 72 КпШС України діючого на той час. Цієї
вимоги суд не дотримався, що привело до порушення суб’єктивних прав та інтересів неповнолітнього, який продовжував проживати в одному
помешканні зі своєю матір’ю, яка не займалася
його належним вихованням.
Позбавлення батьківських прав і передача
неповнолітнього на виховання, на нашу думку, принципово різні вимоги. Можна, наприклад,
вимагати позбавлення в батьківських правах відповідача і не просити про передачу неповнолітнього під опіку, оскільки неповнолітній знаходиться в іншого з батьків або опікуна/піклувальника, які належно виконують свої обов’язки
з виховання неповнолітньої дитини.
Отже, предмет позову про позбавлення
батьківських прав не охоплює вимогу про передачу неповнолітнього на виховання. Якщо така
вимога не заявлена, а необхідність у передачі
неповнолітнього на виховання тій чи іншій особі
є, суд, керуючись нормою ст. 167 СК, повинен
вирішити це питання за власною ініціативою.
В літературі з сімейного права домінуючою
є думка, згідно з якою “при існуванні небезпеки
залишення неповнолітнього в сім’ї, відібрання
дітей може виникнути як з вини, так і незалежно
від вини батьків. Такий захід розцінюється і як
засіб відповідальності, і як спосіб захисту прав та
інтересів дитини” [9, с.40-41; 4, с.306]. На думку
інших авторів, відібрання дитини без позбавлення батьківських прав належить застосовувати
при наявності вини батьків меншого ступеню
[10, с.135]. Якщо батьки, без сумніву винуваті,
більше того, свідомо завдають шкоду своїм дітям, треба застосовувати такий захід, як позбавлення батьківських прав. Якщо ж вина батьків
незначна або її немає взагалі, а дитину врятувати
необхідно, тоді потрібно застосувати відібрання
дитини без позбавлення батьківських прав [12,
с.93]. Як бачимо, саме ступінь вини батьків повинен впливати на рішення суду про позбавлення батьківських прав. Ми погоджуємося з наведеними позиціями науковців, хоча маємо і власну точку зору. Адже існують випадки, коли залишення неповнолітнього з батьками або одним
із них небезпечно для неповнолітнього з причин,
що не залежать від батьків (у результаті психічного розладу або хронічного захворювання
останніх). В таких випадках допускається обме71
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ження батьківських прав, що визнається законодавством (ст.170 СК) як засіб захисту, а не ступінь відповідальності батьків. На підтвердження
наведемо приклад із судової практики. Так, з позовом про відібрання від батьків неповнолітніх
Б. і Н. до Ленінського суду м. Чернівці звернулася О., яка є бабусею останніх. Свій позов О. аргументувала тим, що її син та невістка після дорожньо-транспортної пригоди довгий час перебували у лікарні і постійно потребують медичного нагляду. Виховувати своїх неповнолітніх дітей вони не спроможні, а віддати їх бабусі не
бажають, хоча вона матеріально їх може утримувати та доглядати. Дослідивши обставини справи
та враховуючи інтереси неповнолітніх, суд постановив рішення, яким задовольнив позовну заяву О. без позбавлення батьків неповнолітніх батьківських прав [2]. Таке рішення суду, на нашу
думку, не суперечить інтересам неповнолітніх і
не є засобом відповідальності для їх батьків.
Ще одним підтвердженням можливості виходу суду за межі заявлених вимог є також положення ч.2 п.2 ст.166 СК, яка наділяє суд правом стягувати аліменти для дитини одночасно
з позбавленням батьківських прав за власною ініціативою.
Серед науковців досить розповсюджена
думка щодо можливості неодноразового звернення до суду з позовом про відібрання дитини
від батьків без позбавлення останніх батьківських прав. Так, на думку Т.М.Цепкової, “особи,
які зацікавлені в належному вихованні та утриманні неповнолітньої дитини можуть неодноразово звертатися до суду з позовом про обмеження батьківських прав, враховуючи довготривалий
характер батьківських правовідносин. Якщо у
задоволенні подібного позову було відмовлено
раніше, то зацікавлена особа може вдруге звернутися до суду з посиланням на те, що стосунки
між батьками та неповнолітніми не поліпшилися,
такі позови не будуть вважатися тотожними. Той
факт, що батьки протягом певного часу не змінили свого ставлення до неповнолітнього, є новою підставою повторного позову” [16, с.86]. Ми
погоджуємося з такою позицією автора і вважаємо, що при зверненні до суду з вимогою про
позбавлення батьківських прав особа повинна
обов’язково обґрунтувати своє повторне звернення, а суд зобов’язаний перевірити достовірність наданої інформації і прийняти заяву до розгляду у випадках їх підтвердження.
Не менш важливою процесуальною особливістю розгляду справ про позбавлення батьківських прав є обов’язкова участь у них предс72

тавників органів опіки та піклування, які наділені
правом на пред’явлення такого позову (ст.165
СК) та наданням висновків по справі з метою
покладених на них обов’язків (ст. 46 нового
ЦПК). Про це йдеться в п. 23 постанови Пленуму
Верховного Суду України від 12 червня 1998 року „Про застосування судами деяких норм кодексу про шлюб та сім’ю України”.
Відповідно до пункту 1.7. ”Правил опіки
та піклування” безпосереднє ведення справ по
опіці та піклуванню щодо неповнолітніх покладено на відділи освіти місцевої державної адміністрації, виконавчих комітетів, міських районних у містах Рад. Висновки по справі щодо позбавлення батьківських прав повинні складатися
відповідними відділами освіти за підписом керівника цього відділу. При вирішенні справи про
позбавлення батьківських прав суд обов’язково
повинен заслухати та залучити до справи висновок органу опіки та піклування про становище
неповнолітнього в сім’ї, відношення до нього
батьків, їх поведінку стосовно неповнолітнього
та про доцільність позбавлення несумлінних
батьків їх батьківських прав. Для складання такого висновку можуть бути залучені також психологи, лікарі, педагоги.
На відміну від діючого раніше Кодексу про
шлюб та сім’ю, новий Сімейний кодекс України
не передбачає обов’язкової участі по даній категорії справ прокурора. Його участь здійснюється
на підставі статей 13, 121 чинного ЦПК; ст.45
нового ЦПК. Цей факт дає нам підстави вважати,
що участь прокурора в даній категорії справ може вирішуватися за ініціативою суду, за власною
ініціативою прокурора в залежності від фактичних обставин справи.
Обов’язковою, на нашу думку, при розгляді справ про позбавлення батьківських прав повинна бути участь у судовому засіданні експерта-психолога. Адже підстави позбавлення батьківських прав, перелічені в статті 164 СК, мають
явно психологічний зміст, який розкривається
через встановлення фактичних обставин справи.
Окрім цього, в цих справах мова йде в першу
чергу про захист прав та інтересів неповнолітніх,
які є найбільш вразливими та емоційно збудженими і потребують підвищеної уваги та піклування з боку батьків, які, на жаль, не можуть або
не хочуть цього зробити. Усвідомлення неповнолітнім такого факту може призвести до нервового розладу, що негативно відобразиться на здоров’ї неповнолітнього не тільки в судовій залі,
але й в майбутньому. Адже саме визначення можливого впливу батьків на психічний розвиток
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Особливості судочинства у справах, спрямованих на захист прав та інтересів неповнолітніх осіб

неповнолітнього, подальше формування його
особистості стоїть в центрі уваги суду у випадках позбавлення батьківських прав [8].
Як свідчить судова практика, найбільші
труднощі викликає визначення й оцінка можливості одного з батьків виховувати неповнолітню
дитину. Вирішення цього питання вимагає, як
правило, глибокого аналізу особи, виявлення
психологічних особливостей батьків в тих чи інших життєвих ситуаціях (особливо при вирішенні сімейних конфліктів) [14]. Практика розгляду
таких справ свідчить про наявність складнощів,
які виникають, коли необхідно розібратись у мотивах дій сторін, які спорять між собою. Наприклад, один із батьків (позивач) вимагає позбавити другого (відповідача) батьківських прав,
заявляючи, що останній не займається вихованням неповнолітнього, негативно впливає на нього. Відповідач же навпаки заперечує або спростовує ствердження позивача, вказуючи, що
шлюб між ними розірвано з вини позивача внаслідок його зловживанням спиртними напоями.
А такій особі не можна довірити виховання дитини. Під час перевірки цих заяв суду треба звернути увагу на встановлення такої обставини, як
"негативний вплив на неповнолітнього", яка має
психологічний зміст; довести її наявність або
відсутність допоможе суду експерт-психолог.
Якщо звернутися до статистики, то кількість справ про позбавлення батьківських прав
незначна (біля 1%) [1]. Але соціальне значення їх
несумісне з цим показником, більше того, кількість таких позовів неухильно зростає. Цей факт
підтверджує необхідність ретельно з’ясовувати
судами причини виникнення таких позовів, і обставин, які необхідно враховувати для правильного вирішення цієї категорії справ.
Особлива увага судом повинна бути приділена встановленню суб’єктивних підстав позбавлення батьківських прав на виховання неповнолітніх, а саме встановленню їх (батька/матері)
вини і протиправності поведінки. Причому необхідним є диференційований підхід до оцінки поведінки батьків. Він передбачає і наявність в законі згаданих вже оціночних категорій підстав
застосування ст. 164 СК. Такі обставини не завжди легко визначити, складно встановити вину
батьків, без чого неможлива і кваліфікація за даною статтею закону. Та щоб розкрити зміст фактів, які мають юридичне значення, важливо виявити і врахувати обставини психологічного характеру. Тому висновки експерта, які базуються
на науковому дослідженні, будуть мати доказове
значення у розгляді судом спорів про право на
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виховання неповнолітніх, що сприятиме постановленню обґрунтованого і законного судового
рішення по справі.
Отже, на підставі викладеного можна зробити певні висновки:
1. Судовий розгляд справ про позбавлення
батьківських прав передбачає вихід суду за межі
заявлених вимог шляхом постановлення рішення
про позбавлення прав батьків або одного з них
по відношенню до неповнолітньої дитини та вирішення питання про передачу неповнолітнього
на опікування органам опіки та піклування або
на виховання іншим родичам. Разом із позбавленням батьківських прав суд може стягнути на
користь неповнолітніх утримання з таких батьків, а також вирішити питання про виселення з
помешкання того з батьків, хто позбавлений
батьківських прав.
2. Предмет позову про позбавлення батьківських прав не охоплює вимогу про передачу
неповнолітнього на виховання, тому, якщо така
вимога не заявлена, а необхідність у передачі
неповнолітнього на виховання тій чи іншій особі
є, суд, керуючись нормою ст. 167 СК, повинен
вирішити це питання за власною ініціативою.
3. При вирішенні справи про позбавлення
батьківських прав суд має право з метою захисту
прав та інтересів неповнолітніх змінити предмет
позову без згоди на те заявника шляхом постановлення рішення про відібрання неповнолітнього
у батьків або одного з батьків без позбавлення
батьківських прав.
4. Розглядаючи справу про позбавлення
батьківських прав, суд повинен залучити до розгляду представників органу опіки та піклування,
прокурора, експерта-психолога для участі з метою захисту прав та інтересів неповнолітнього, а
також для надання об’єктивного та обґрунтованого висновку по справі.
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FEATURES OF LEGAL PROCEEDINGS ON THE CASES DIRECTED ON PROTECTION
OF THE RIGHTS AND INTERESTS OF MINOR PERSONS
Summary
In the article the features of legal proceedings on the cases directed on protection of the rights and
interests of minor persons are investigated by the author.
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ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ
Постановка проблеми. Згідно з Конституцією України, кожному гарантується право на
судовий захист (ст.55). Судовий захист прав та
інтересів громадян, юридичних осіб, держави в
порядку цивільного судочинства детально регламентовано нормами цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК). Зокрема, стаття
4 ЦПК вказує, що усяка заінтересована особа
вправі в порядку, встановленому законом, звернутись до суду за захистом порушеного або
оспорюваного права чи охоронюваного законом
інтересу. З цього випливають і завдання цивільного судочинства, які визначені в статті 2 ЦПК, а
саме: охорона прав та законних інтересів фізичних, юридичних осіб, держави шляхом всебічного розгляду та вирішення цивільних справ у повній відповідності з чинним законодавством.
Процесуальна діяльність суду, інших учасників процесу повинна здійснюватись у визначеній законом процесуальній формі. Ефективність і
правильність вирішення матеріальних вимог у
значній мірі залежить від удосконалення цивільної процесуальної форми, в межах якої забезпечується законність та обґрунтованість судових
рішень у цивільних справах.
Тому розгляд питань, які стосуються цивільної процесуальної форми, визначення її змісту і значення досить актуальний, оскільки
з’ясування цих питань дасть можливість обрати
правильний підхід до подальшого реформування
цивільного процесуального законодавства.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Актуальність даної теми підтверджує і ступінь її
наукової розробки. Питанням, пов’язаним з поняттям цивільно-процесуальної форми, визначенням її змісту присвячено чимало праць, серед
яких можна назвати праці таких ученихпроцесуалістів як С.Н.Абрамова, А.Т.Боннера,
В.М.Горшенева, А.А.Добровольського, Н.А.Рассахатської, В.М.Семенова, Н.А.Чечиної, Д.М.Чечота, М.С.Шакарян, М.Й.Штефана та інших.
Не зважаючи на неабиякий інтерес до цієї
проблеми з боку науковців, такі питання як поняття цивільної процесуальної форми, визначення її змісту, виділення основних ознак залишаються дискусійними.
У науці цивільного процесуального права
існує безліч визначень поняття цивільної процеЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

суальної форми, що пояснюється різними підходами до цієї проблеми. В першу чергу це зумовлено тим, що категорія “цивільна процесуальна
форма” – явище досить складне, тому що передбачає розгляд важливих питань: поняття цивільного процесу та визначення кола його учасників,
організацію цивільного процесу відповідно до
кожної стадії, послідовність вчинення процесуальних дій суб’єктами цивільно-процесуальних відносин та інші.
Мета статті. Автор ставить перед собою
мету провести комплексне дослідження питань,
що стосуються поняття цивільної процесуальної
форми, визначити її зміст та основні елементи, а
також з’ясувати значення цивільної процесуальної форми для вдосконалення цивільного процесуального законодавства.
Виклад основного матеріалу. У науці цивільного процесуального права в нормах чинного
цивільного процесуального законодавства немає
єдиного визначення поняття цивільної процесуальної форми, що і привело до існування серед
науковців різних поглядів. Поняття “цивільна
процесуальна форма” залишається постійним
предметом дискусії в правознавстві [6, с.137].
Можливо тому, що в науці склалось два напрями
щодо характеристики сутності даного поняття.
Представники першого напрямку, серед
яких можна назвати відомих процесуалістів
В.М.Горшенева, М.А.Гурвіча, А.В.Цихотського,
Н.А.Чечену, Д.М.Чечота, та інших, в основі поняття цивільної процесуальної форми виділяють
– систему вимог, які в ній закріплені. Зокрема,
В.М.Горшенев розуміє під процесуальною формою сукупність однорідних процесуальних вимог, які пред’являються до дій учасників процесу
і спрямовані на досягнення якогось визначеного
результату [4, с.5]. М.А.Гурвіч вважав, що цивільна процесуальна форма – це саме цивільне
процесуальне право, що існує в “подвійному вигляді”: в абстрактному вигляді процесуальна форма є об’єктивним правом, у конкретному – існує
у вигляді прав і обов’язків учасників процесу.
Тобто, норми цивільного процесуального права у
своїй сукупності утворюють поняття цивільної
процесуальної форми [7, с.6]. А.В.Цихоцький
ототожнює цивільну процесуальну форму з процесуальними умовами, передбаченими законом
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[11, с.32]. Н.А.Чечина, Д.М.Чечот, розуміють під
істотною ознакою цивільної процесуальної форми – систему вимог, закріплених нормами цивільного процесуального права [13, с.175].
Однак у науці цивільного процесуального
права існує інша точка зору, відповідно до якої
цивільна процесуальна форма являє собою не
”систему вимог”, а “визначений порядок”.
Отже, відповідно до даної точки зору, цивільна процесуальна форма і цивільний процес єдині явища. Серед представників цього напрямку можна назвати таких відомих процесуалістів,
як А.І.Зінченко, А.Ф.Клейнман, Н.А.Рассахатська, К.М.Семенов, А.К.Сергун, М.С.Шакарян, К.С.Юдельсон.
Наприклад, К.С.Юдельсон визначав цивільно-процесуальну форму як установлений законом порядок діяльності суду та інших осіб, у
якому відбувається порушення провадження,
підготовка, розгляд і вирішення усіх висунутих
на обговорення вимог і заперечень, а також примусове виконання прийнятих судових постанов
[10, с.12]. А.Ф.Клейнман повністю ототожнював
цивільну процесуальну форму з цивільним процесом, судовою формою захисту права [8, с.5].
Як порядок судового розгляду, тобто порядок здійснення всіх процесуальних дій, вважали процесуальну форму К.М.Семенов [9, с.6], А.І.Зінченко [2,
с.55]. М.С.Шакарян і А.К.Сергун стверджували,
що цивільна процесуальна форма являє собою
встановлений законом процесуальний порядок захисту суб’єктивних прав громадян і організацій,
виступає як врегульована законом діяльність з вирішення правових конфліктів [14, с.71-72].
Аналогічні погляди на поняття цивільної процесуальної форми простежуються у
Н.А.Рассахатської, яка визначає процесуальну
форму як встановлений законом процесуальний порядок здійснення правосуддя з цивільних справ [5, с.6].
На підставі викладених суджень вченихпроцесуалістів можна припустити, що поняття “цивільна процесуальна форма” зводиться
до двох положень: 1) це система вимог, які висуваються до порядку здійснення правосуддя в цивільних справах; 2) це процесуальний порядок
здійснення правосуддя в цивільних справах.
Обидва напрями заслуговують уваги, оскільки у дослідженні поняття цивільної процесуальної форми мають науково-теоретичні
обґрунтування. Та щоб ліпше зрозуміти сутність
цивільної процесуальної форми, визначити її
зміст, потрібно врахувати положення обох напрямів. Тому спільним у всіх названих виз76

наченнях є те, що цивільна процесуальна форма являє собою “визначений порядок”, встановлений системою вимог цивільного процесуального законодавства.
Який би не був процес, цивільний чи кримінальний, він завжди містить сукупність дій
суду й інших осіб, які беруть участь у справі.
Процесуальна діяльність суду стає безглуздою,
якщо дії відбуваються без дотримання визначеної законом послідовності. Справді, будь-яка
діяльність повинна здійснюватись у певній послідовності, визначеній нормами цивільного процесуального законодавства. Лише із дотриманням чіткості, послідовності, точності можна досягти ліпшого результату при вирішенні тієї чи
іншої цивільної справи, а в подальшому це призведе до винесення законного та обґрунтованого
рішення. Як слушно зазначив В.М.Семенов,
тільки завдяки процесуальній формі цивільне
судо-чинство стає процесом [9, с.10].
І це справедливо, оскільки, на думку
М.Й.Штефана, цивільний процес за своїм змістом завжди включає процесуальну діяльність
суду, діяльність учасників цивільного судочинства, яка має зміст і процесуальну форму вираження, проводиться у відповідній послідовності, у певному порядку, встановленому нормами цивільного процесуального права. Така
діяльність здійснюється у чітко встановленому
порядку, за встановленими правилами, принципами, у встановленій процесуальній формі судового засідання, безпосередньо, усно, тобто процесуальні дії вчиняються у певній процесуальній
формі й фіксуються у певних процесуальних документах [17, с.9-10].
У літературі, присвяченій процесуальній
формі, є цікаві погляди, згідно з якими форма
діяльності поділяється на види: зовнішню і внутрішню. Так, В.Я.Чеканов, В.Н.Карташов процесуальну форму, в якості порядку використання
певних прийомів і засобів вчинення процесуальних дій [12, с.57], розглядали як внутрішню форму вираження такої діяльності, а зовнішню форму, на їх думку, складають правові акти, які виступають засобом існування і вирішення юридичної діяльності [3, с.70].
До представників цього напрямку можна
також віднести і І.А.Жеруоліса, П.С.Елькінда,
В.Н.Шпільова. Свою концепцію про виділення
внутрішньої і зовнішньої форми в процесі
І.А.Жеруоліс обґрунтовує на аналізі змісту і форми правовідносин і цивільного процесу в цілому.
На його думку, для того, щоб правильно визначити зміст і форму процесу, необхідно насампеЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.
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ред визначити зміст і форму цивільно-процесуальних правовідносин [1, с.27-45]. На наш погляд, найбільш досліджена ця тема у працях
В.Н.Шпільова, який також виділяє внутрішню і
зовнішню форми процесу. Автор виходить з того, що процесуальні відносини і процесуальна
діяльність знаходяться в співвідношенні форми і
змісту. Оскільки процесуальна діяльність є діяльністю з реалізації прав і обов’язків, її здійснення
неможливе поза процесуальними відносинами. У силу цього, процесуальні відносини, що
виникають при розгляді справи, являють собою
внутрішню організацію, структуру процесуальної діяльності суду і осіб, що беруть участь у
справі [16, с.39-40].
Ґрунтовній критиці піддав подібні погляди
М.Л.Якуб, який вважав, що процесуальні дії і
відносини, які виникають у процесі їх здійснення
є єдиними і нерозривними між собою. У своїй
єдності вони складають зміст процесу. Автор
виходить із нерозривного зв’язку між поняттями
– відносини і діяльність, і приходить до висновку, що процесуальна форма є єдиною [19, с.19].
Цивільне судочинство також представляє
собою сукупність процесуальних дій, які відповідно до цивільного процесуального законодавства підпорядковуються і виникають за одними й тими ж правилами, засновані на одних і тих
же принципах. Тому для кожної справи повинна
бути характерна єдина процесуальна форма.
Так, не заперечуючи єдності процесуальної
форми, І.А.Жеруоліс одночасно виділяв безліч
окремих процесуальних форм, що поєднуються в
одну процесуальну форму. На думку автора, кожна стадія має свою процесуальну форму. Це
пояснюється тим, що для кожної стадії встановлюється визначена сукупність норм, які регулюють дії суду і відносини між судом і учасниками
процесу, що виникають в результаті цих дій.
Послідовність здійснення дій і виникнення правовідносин чітко визначені законом, причому дії
не можуть існувати поза цим порядком. Також
автор розрізняв окремі процесуальні форми в
судах першої і другої інстанції. Більше того, на
його думку, процесуальну форму мають не тільки стадії цивільного процесу, але й у середині
цих стадій дії здійснюються у своєрідних відповідних їм процесуальних формах. Отже, кожна стадія являє собою сукупність процесуальних форм [1, с.70,74].
Заслуговує уваги позиція В.М.Семенова,
на думку якого така ознака процесуальної форми
як її єдність виключає можливість її дроблення
по частинах. При цьому, як він зауважує, винятЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

ки із загальних правил можуть бути припустимі
тільки у випадку прямої вказівки на це в законі
[9, с.12]. Єдність цивільної процесуальної форми
далеко не означає закріплення однакового порядку здійснення правосуддя. Закон нормативно закріплює особливості порядку вирішення окремих
категорій справ, зберігаючи при цьому основні
положення і вимоги цивільної процесуальної
форми. Така будова процесуальної форми зумовлена тими завданнями, які визначаються на кожній стадії цивільного судочинства. А це дає можливість зберегти єдину процесуальну форму розгляду і вирішення цивільних справ і забезпечити
її універсальність та ефективність. Питання щодо
єдності процесуальної форми знайшло своє відображення й у працях Н.А.Чечиної, Д.М.Чечота.
Справедливо відзначаючи, що матеріально-правові особливості окремих категорій справ (трудових, житлових, сімейних, цивільних та інших)
не можуть не вплинути на порядок їхнього розгляду, автори вказують, що це не означає встановлення для кожної матеріально-правової норми чи
правового інституту самостійної процесуальної
форми. Загальний порядок судочинства при вирішенні справи залишається єдиним [13, с.193].
Для того, щоб успішно організувати судову діяльність, встановити визначений порядок
здійснення правосуддя в цивільних справах, цивільно-процесуальна форма повинна мати свій
зміст. Змістом цивільної процесуальної форми
можна визначити її внутрішній стан, виражений
у єдності всіх елементів, властивостей і зв’язків.
Оскільки цивільна процесуальна форма є порядком здійснення правосуддя в цивільних справах,
вона стає неповною без установлених законом
правил. Тому можна говорити про форму як про
зміст нормативно закріплених правил здійснення
дій судом та іншими учасниками процесу, а також правил оформлення судових документів.
Відзначимо, що деякі вчені ототожнюють
процесуальну форму і цивільне процесуальне
право [18, с.29]. Але цивільна процесуальна форма – це, насамперед, характеристика діяльності,
її регламент, здійснюваний відповідно до цивільно-процесуальних правил. У залежності від
різних властивостей і ознак (обсягу впливу, форми вираження, характеру) різна і класифікація
цивільно-процесуальних норм [15, с.37]. Але
спільним для більшості з них виступає те, що
вони формують правила поведінки. І саме через
ці правила правова норма наділяється регулятивною властивістю. При різних їх формах вираження суть їх залишається незмінною –встановлення міри можливої чи необхідної поведінки
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учасників процесу під час вирішення цивільної
справи. Отже, внутрішньою основою цивільної
процесуальної форми, її змістом, служать різні за
своїм характером і значенню нормативні правила. І вони різні для юридичної форми дій і документів у судочинстві, внаслідок чого цивільна
процесуальна форма поділяється на процесуальну форму діяльності (усну форму) і форму документів (письмову форму).
Цивільна процесуальна форма, як порядок
здійснення правосуддя з цивільних справ, для
успішної організації судової діяльності і забезпечення винесення законного рішення повинна містити визначений склад елементів. Вважаємо, що
для процесуальної форми діяльності, тобто для
усної форми, такими елементами можна визнати:
склад осіб, які беруть участь у справі, характер і
зміст вчинюваних дій, послідовність виконання
процесуальних дій, процесуальні строки, санкції
в цивільному процесі.
Цивільна процесуальна форма вичерпно
визначає хто саме повинен робити дії і що він
повинен робити, визначаючи таким способом
коло учасників процесу і детально регламентуючи перелік дій, які повинні здійснюватися в ході
вирішення справи.
Як було зазначено вище, крім усної, існує і
письмова форма. Необхідність відображення в
процесуальних актах, здійснюваних у ході процесу дій, стала підставою виділення в якості письмової процесуальної форми правову форму
судових документів, яка володіє власним змістом
і послідовністю розташування частин і реквізитів
процесуальних актів.
Елементами змісту правової форми судових документів можна визнати: а) склад процесуальних документів (заява, скарга, рішення, ухвала, протокол судового засідання, повістка);
б) встановлені законом реквізити кожного з процесуальних документів та їх розташування;
в) час і умови, при яких той чи інший документ
будуть правомірними; г) правові наслідки недотримання встановлених законом вимог щодо змісту,
форми, порядку постановляння (оформлення). При
всьому цьому цілком очевидно, що як усна форма,
так і письмова знаходяться в обов’язковому діалектичному сполученні і утворюють у своїй взаємодії
єдину цивільно-процесуальну форму.
На основі викладеного автор дійшов таких
висновків.
1. Цивільна процесуальна форма - це передбачений нормами цивільного процесуального
законодавства процесуальний порядок вчинення
судом та іншими учасниками процесу проце78

суальних дій у процесі розгляду та вирішення
цивільної справи, а також оформлення таких дій
у процесуальних документах.
Враховуючи завдання цивільного судочинства, цивільно-процесуальна форма - це встановлений процесуальний порядок здійснення
правосуддя з цивільних справ для захисту порушеного чи оспорюваного суб’єктивного права чи
охоронюваного законом інтересу, для якого характерна системність і надання процесуальних
гарантій учасникам цивільного процесу.
2. Соціально-юридична цінність цивільної
процесуальної форми знаходить своє відображення в декількох аспектах. Охоплюючи своїм
змістом безліч різноманітних процесуальних дій
і документів, цивільна процесуальна форма забезпечує цим єдність цивільного процесу, являє
собою єдину правову форму, в рамках якої можливе відновлення або компенсація порушених,
оспорених суб’єктивних прав й інтересів. Процесуальна форма формує діяльність під час вирішення цивільних справ у цивільному судочинстві, виступаючи однією з умов виникнення цивільних процесуальних прав і обов’язків. Крім
того, включаючи у свій зміст реалізацію судової
влади, цивільна процесуальна форма забезпечує
здійснення владних повноважень під час розгляду і вирішення справи.
3. Щодо змісту цивільної процесуальної
форми, то ним є її внутрішній стан, який містить
елементи, властивості, зв’язки. Внутрішньою основою цивільної процесуальної форми виступають нормативні правила, відповідно до яких цивільна процесуальна форма поділяється на усну,
змістом якої виступають вимоги щодо здійснення процесуальних дій при здійсненні правосуддя,
і письмову, що являє собою правовий порядок
оформлення процесуальної діяльності, зміст і
форму документів, які складаються під час розгляду цивільних справ.
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ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЯК СИСТЕМА
ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Актуальність теми. Дослідження і розробка понятійного апарату науки цивільного процесуального права являє собою необхідну передумову розв’язання найвжливіших наукових проблем, сприяючи розумінню суті теоретичних концепцій.
Вивченню цивільних процесуальних правовідносин приділено багато уваги з боку вчених
– процесуалістів. Причина цього - високий ступінь складності питань, які розглядаються в межах даної теми, а також рівень впливу теорії цивільних процесуальних правовідносин на розвиток всієї науки цивільного процесуального права.
Проблематика цивільних процесуальних правовідносин досить широка, що пояснюється, зокрема, і питаннями розуміння їх єдності і множинності. Високий рівень дискусійності має також і такий аспект, як характеристика процесуальних зв’язків, які виникають між цими правовідносинами в ході здійснення правосуддя в
цивільних справах.
Ступінь наукової розробки проблеми. Розробкою категорії правовідношення в загальній
теорії права займались Ю.Н.Гревцов, А.П.Дудін,
С.Ф.Качекьян, Ю.К.Толстой, Р.О.Халфіна та інші.
В науці цивільного процесуального права питання теорії правовідношення знайшли своє відображення в працях В.П.Вершиніна, О.В.Гетманцева, І.А.Жеруоліса, В.В.Комарова, Д.М.Чечота, М.С.Шакарян, М.Й.Штефана та ін. Однак
фундаментальними працями в галузі пізнання
цивільних процесуальних правовідносин стали
наукові доробки П.Ф.Єлісейкіна, Н.Б.Зейдера,
Н.А.Чечіної, В.Н.Щеглова та інших. Незважаючи
на це, велика кількість існуючого теоретичного
матеріалу потребує аналізу і систематизації.
Мета статті. В даному контексті актуальним є дане дослідження, мета якого є саме аналіз
і систематизація існуючих у теорії цивільного
процесуального права поглядів науковців на визначення цивільного процесу через поняття процесуального правовідношення та характеристику
зв’язків, які виникають між цими правовідносинами в межах цивільного судочинства. Висновки, отримані в результаті дослідження, вважаємо,
сприятимуть формуванню цілісного уявлення
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про виникнення, розвиток і припинення цивільного процесу та його особливості.
Виклад основного матеріалу. На думку автора, велика увага до цивільних процесуальних
правовідносин зумовлена тим, що вони є засобом
застосування норм цивільного процесуального
права, відображають динаміку процесу [1, c.179].
Серед ознак процесуальних правовідносин
традиційно називають іх цілісність, взаємозв’язок і взаємозалежність [2, c.10]. Однак, у
процесуальній літературі немає єдиного погляду
на визначення характеру взаємозалежності і взаємозв’язків, які виникають між зазначеними правовідносинами при розгляді судом цивільних
справ. На думку автора, існуючі погляди науковців з даного питання можна об’єднати у чотири основні напрямки.
Представники першого напрямку вважають, що цивільний процес являє собою єдині цивільні процесуальні правовідносини [3, c.10-11;
4, c.56]. Представники другого напрямку також
дотримуються ідеї єдиних цивільних процесуальних правовідносин, але воно визначається ними
як складне, комплексне до складу якого входять
елементарні правовідносини, які відрізняються
суб’єктним складом, змістом, об’єктом а також
передумовами виникнення і припинення [5,
c.183]. Протягом останніх років усе більше підтримки з боку вчених отримує третій напрямок,
згідно з яким в межах конкретної справи виникає
система цивільних процесуальних правовідносин, кожне з яких, окремо взяте, є складовою
частиною системи в цілому [6, c.51].
Четвертий напрямок об’єднює положення
двох попередніх: його представники вважають,
що при розгляді судом цивільних справ виникають єдині цивільні процесуальні правовідносини,
які можна розглядати як систему цивільних процесуальних правовідносин між судом та іншими
учасниками судового процесу [7, c.44; 8, c.34].
Водночас представники даного напряму не
завжди позитивно оцінюють значення терміну
„система” у визначенні цивільних процесуальних
правовідносин. Так, М.А.Гурвіч писав: „Якщо
поняття „система” передбачає наявність окремих
прав і обов’язків як самостійних правовідносин,
то таке бачення позбавлено об’єднюючої сили
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.
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єдиних складних правовідносин, не пояснює
процесуального правонаступництва, не відображає розвиток процесуальних правовідносин у
цілому, отже, немає потреби його конструктивного використання” [9, c.32]. В.Н.Щеглов також
підкреслює, що недостатньо лише вказати на
наявність системи процесуальних відносин,
необхідно підкреслити таку важливу ознаку як
єдність [7, c.44].
Отже, як бачимо, при всій багатоманітності міркувань про цивільні процесуальні правовідносини, окреслюється спільний, об’єднуючий аспект, а саме: твердження про складність і єдність явища, яке розглядається. Разом з
тим, зауважимо, що в науці цивільного процесуального права сформулювалась протилежна
точка зору, представники якої заперечують ідею
єдності процесуальних правовідносин. Зокрема
А.Ф.Козлов вважає, що правовідносини, які виникають у цивільному судочинстві, пов’язані
між собою конкретною цивільною справою, але
не утворюють при цьому єдиного цілого [10, c.8].
Зазначимо, що автор не поділяє дану позицію,
оскільки такі відносини, як наприклад, подання
доказів, допит свідків не можуть виникати і розвиватись окремо, самостійно, а лише як складові
частини єдиного цілого. Досліджуючи дане питання, Н.А.Чечина зазначала, що між цивільними
процесуальними правовідносинами в процесі
розгляду справи виникає органічний зв’язок, а
самостійність цих правовідносин можлива лише
в межах даного зв’язку, тільки при умові його
існування, тільки в силу руху правовідносин, їх
взаємовизначеності і розвитку від одного до іншого [6, c.60].
Отже, кожні правовідносини, будучи клітинкою, елементом системи, не можуть існувати
відокремлено від інших правовідносин. Тому
твердження про відсутність єдності між цивільнимими процесуальними правовідносинами хибне. Водначас залишається відкритим питання про
те, яка форма притаманна даній єдності: одні
складні правовідносини чи система процесуальних правовідносин.
На наш погляд, помилковим є твердження
окремих ученних про чисто „термінологічний”,
„безпредметний” характер дискусій з даної проблеми [11, c.181]. Відповідно до цього погляду,
немає різниці між поняттями „система цивільних процесуальних правовідносин” і „єдині
процесуальні правовідносини”. На думку автора,
значення даної дискусії набагато глибше. Тільки
комплексне дослідження, яке й враховувало позиції різних теорій, сприятиме формуванню ціЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

лісного уявлення про таке складне і багатоаспектне явище, яким є цивільні процесуальні правовідносини.
Отже, розглянуті вище теорії не варто протиставляти, їх треба розглядати як взаємодоповнююча одна одну. На правильність такого висновку вказує більш детальний аналіз проблеми.
Варто відзначити, що ідея визначення цивільного судочинства як правовідносин між судом та іншими учасниками процесу запропонована в другій половині XIX століття німецьким
ученим-процесуалістом Оскаром Бюловим. Дана
теорія на той час отримала широку підтримку як
у зарубіжній науковій літературі, так і в радянській науці цивільного процесуального права в
особі А.Х.Гольмстена та інших. Однак були і
негативні відгуки з боку науковців, що, на нашу
думку, цілком природно і свідчить про справді
активну полеміку навколо цієї теорії в науковій
літературі. Так, А.Ф.Клейнман, виступаючи з
критикою на адресу ідеї єдиних процесуальних
відносин, писав: „ ...важко уявити, як численні
права й обов’язки багатьох суб’єктів процесуальних правовідносин укладаються, містяться в одних єдиних правовідносинах” [12, c.7]. Як бачимо, Клейнман не заперечував повністю дану
концепцію, а лише звернув увагу на її недоліки.
Зауважимо, що теорія О.Бюлова навіть якщо й
мала на час виникнення певні недоліки і вимагала більш детального і скурпульозного розроблення, є однією з фундаментальних теорій в науці цивільного процесуального права. Вона була
тим поштовхом, який зрушив наукові дослідження даної галузі в нове русло.
Важливим кроком уперед у дослідженні
цивільних процесуальних правовідносин було
твердження науковців стосовно того, що зазначені правовідносини мають внутрішню єдність.
На думку В.П.Мозоліна, окремі відносини суду з
позивачем, з відповідачем, з іншими учасниками
процесу являють собою лише сторони, або аспекти єдиних цивільних процесуальних відносин
по конкретній справі [4, c.56]. Причому кожна зі
сторін відрізняється своїм специфічним об’єктом, змістом, юридичними підставами виникнення і припинення [8, c.34].
Отже, в процесуальній літературі окреслюється одна з найважливіших ознак правовідносин, а саме їх єдність.
Але наголошуючи на єдності, поза увагою
науковців залишаються ці „сторони”, аспекти
єдиних цивільних процесуальних відносин, інакше кажучи його складові елементи. Розвиваючи
ідею єдиних відносин, в науці цивільного проце81
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суального права з’являється теорія, представники якої акцентують увагу на складових частинах
даних єдиних правовідносин і як результат
стверджують, що в ході здійснення правосуддя
по конкретній цивільній справі виникають єдині
складні, комплексні правовідносини. Основоположником даної точки зору був радянський процесуаліст М.А.Гурвіч. Методологічне значення
мало його твердження про те, що в теорії цивільного процесуального права може і повинна бути
використана ідея співвідношення складного і
елементарних правовідносин, коли з простих відносин утворюється єдине, складне. Цивільні
процесуальні правовідносини, як будь-яке складне явище, утворюється зі складових частин,
більш простих, елементарних правовідносин типу суд – позивач, суд – відповідач, суд – прокурор і т.п. [13, c.49-50]. Якщо виходити з того, що
цивільний процес по кожній справі складається з
елементарних правовідносин, то не викликає
сумніву той факт, що вони у певний спосіб упорядковані, взаємодоповнюють одні одних і взаємопов’язані між собою, інакше кажучи утворюють систему. Система трактується в філософіі як
обмежена множинність взаємодіючих елементів,
як дещо цілісне і єдине. Характерними ознаками
кожної системи є зв’язок, цілісність і стійка
структура [14, c.218].
Концепція системи цивільних процесуальних правовідносин обґрунтована і детально розглянута Н.А.Чечіною в монографії „Гражданские
процессуальные отношения”, в якій вона зазначає, що цивільні процесуальні правові відносини
існують завжди, як складові частини певної системи, тобто знаходяться у взаємному і обов’язковому зв’язку одна з іншою. Жодні процесуальні правовідносини не можуть існувати і розвиватись відокремлено, сомі по собі, без послідуючих,
обов’язково виникаючих після нього відносин, або
без наявності відносин, які передують їм у часі. В
даній системі існують одні головні, базові правовідносини „суд – позивач”, на яких будується вся
система. Спірні правовідносини зв’язують процесуальні відносини в один ланцюг [6, c.56-63].
Конструкція системи цивільно-процесуальних правовідносин гармонічно поєднює ідею єдності всіх правових відносин по цивільній справі
з диференційованим аналізом кожного, окремо
взятого. В науковій літературі того часу наголошується на „штучності” використання поняття
„єдине цивільне процесуальне правовідношення”
оскільки, воно не сприяє розкриттю єдності цивільного процесу, а лише ускладнює його. Система процесуальних правовідносин повніше і
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точніше відображає структуру зв’язків, які виникають у цивільному судочинстві [2, c.11].
В сучасній український науці цивільного
процесуального права ідея системності правовідносин широко розповсюджена. Цивільні процесуальні правовідносини розглядаються як система конкретних, індивідуалізованих правових
зв’язків, які розвиваються під час руху цивільної
справи від її виникнення до припинення [15,
c.50-52; 16, c.66-69; 17, c.156].
На основі проведеного дослідження можна
зробити висновок, що системність цивільних
процесуальних правовідносин, їх взаємозалежність і неможливість відокремленого, самостійного існування є їх специфічною, характерною
рисою. Спираючись на результати досліджень у
галузі системного підходу, який на сьогодні розглядається як загальнонаукова, міждисциплінарна
методологічна наукова концепція, можна стверджувати, що більш перспективною і плідною є
саме теорія системи цивільних процесуальних
правовідносин.
Вважаємо, що саме системний підхід є тим
методом який може охопити і охарактеризувати
зв’язки такого складного і багатоаспектного
явища як цивільні процесуальні правовідносини.
Розвиток ідеї про системність правовідносин
сприяє кращому розумінню цивільного процесу,
виявленню закономірностей функціонування і
розвитку цивільного процесуального права.
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ДІЯ НОРМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ В ЧАСІ
Постановка проблеми. Час має досить
важливе значення в цивільному процесі вже тому, що всі права й обов’язки сторін, суду та інших учасників судочинства мають терміновий,
строковий характер. При цьому, оскільки єдиним
способом зовнішнього виразу та закріплення
норм цивільного процесуального права є нормативно-правові акти (насамперед, Цивільний процесуальний кодекс України (далі - ЦПК), тому
питання дії цивільного процесуального законодавства в часі – це питання про його життя як
норми права [12, c.140]. Більше того, часовими
межами обумовлюються також важливі елементи
дії нормативно-правових актів, як вступ закону в
силу, припинення його дії, а також наявність
зворотньої сили, що є вагомою запорукою їх
ефективності. На жаль, чинний ЦПК не дає однозначної відповіді на ці поставлені питання,
закріплюючи лише в ст.3, що провадження в цивільних справах у судах України ведеться за цивільними процесуальними законами України, що
діють на час розгляду справи, вчинення окремих
процесуальних дій або виконання рішення суду.
Майже дослівно дублює це положення новий
ЦПК України, ч.3 ст.2 якого передбачає, що провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення
справи. Але, така нормативна регламентація
вказаного питання, на жаль, не призводить до
усунення всіх спірних питань, пов’язаних з дією
норми цивільного процесуального права в часі.
З огляду на все вищенаведене, відсутність
чіткої вказівки в чинному ЦПК України на межі
дії норм цивільного процесуального права в
просторі є істотною прогалиною діючого законодавства, актуальність негайного усунення якої
не викликає сумнівів.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Незважаючи на надзвичайну важливість окресленої проблеми як для теорії, так і для практики
застосування цивільно-процесуальних норм, в
юридичній літературі вчені-процесуалісти лише
поверхнево торкаються висвітлення цього питання. Водночас, окремі аспекти дії норм цивільного процесуального права в часі в загальному
окреслювались не лише дослідниками цивільного процесу сучасності (Б.Ж.Абраімовим, М.А.Ві84

кутом, П.Ф.Єлісейкіним, В.В.Комаровим, А.А.Мельніковим, М.К.Треушніковим, І.В.Рєшєтніковою,
Н.А.Чечіною,
Д.М.Чечотом,
М.С.Шакарян,
М.Й.Штефаном, К.С.Юдельсоном, В.В.Ярковим та
ін.), але й розглядалося процесуалістами дореволюційного періоду (Г.Вербловським, А.Г.Гойхбаргом, А.Х.Гольмстеном, М.І.Малініним, Т.М.Яблочковим тощо). Окрім того, засади загальноправового регулювання вказаної проблеми піддавалися глибокому аналізу в працях провідних теоретиків права (С.Алєксєєва, Ю.А.Дмітрієва, П.М.Рабіновича).
Мета статті. З метою детального і всебічного аналізу часових меж чинності норм цивільно-процесуального законодавства серед завдань
даної науковї статті автором окремо виділяється:
1) аналіз історичних віх розвитку теоретичних
досліджень та суперечливі положення сучасного
законодавства щодо дії норм цивільного процесуального права в часі; 2) на основі проведеного
дослідження вироблення пропозицій до вдосконалення цивільного процесуального законодавства нашої держави.
Виклад основного матеріалу. Відомий
французький теоретик права Ж.-Л.Бержель цілком справедливо стверджує, що право не може
ігнорувати фактор часу, який первинно закладений як механізм запуску в дію його нормативноправових актів [2, c.196-197]. З наведеним вченим важко не погодитись, адже ще в римському
праві було сформульовано принцип distiquenda
sum tempora distinque tempora, et concordabis leges
– розрізняй час і примириш закони.
Проблеми з’ясування особливостей дії окремих норм цивільного процесуального права в
часі були актуальними ще в дореволюційній Росії, складовою частиною якої тривалий час була
й наша держава. Так, А.Х.Гольмстен стверджував, що суд зобов’язаний вирішувати справи
по існуючим на час розгляду законам [6, c.222].
Поділяли цю точку зору й інші дослідники цивільного процесу тих часів [7, c.4; 14, c.18–19].
За радянських часів процесуалісти також
зробили свій внесок у розв’язання окресленого
питання, хоча, здебільшого, вони зосереджували
увагу винятково на обгрунтуванні доцільності
існування зворотньої сили діючих правових актів. За умов, коли основні правила здійснення
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судочинства містилися в постійно змінюваних і
суперечливих підзаконних нормативних актах,
було можливим, що питання, яке виникло по
справі, не передбачалося жодними діючими узагальненнями, розпорядженнями і постановами
органів влади. Тому, стверджує А.Г.Гойхбарг,
радянському процесу невідомий принцип, що
закон зворотньої сили не має; отже, суд повинен
був застосовувати не ті постанови, які діяли на
момент виникнення відповідних правовідносин,
а ті, які діють на момент розгляду справи в тій чи
іншій судовій інстанції [5, c.122-123].
В ІІ половині минулого століття провідний
теоретик права С.С.Алексєєв сформулював положення, згідно з яким основним і найважливішим серед вимірів меж дії нормативного акта є
його дія в часі [1, c.238]. Природно, що такий
підхід був також запозичений і дослідниками
інших галузей права [13, c.305; 15, c.185; 3; 16,
c.347], в тому числі цивільного процесуального.
Саме процесуалісти (М.А.Вікут та І.М.Зайцев)
встановили, що цивільно-процесуальні норми
обов’язкові з моменту введення в дію закону, що
їх містить. Зазвичай цей час чітко визначається в
нормативному порядку [4, c.21].
Що стосується дії норми цивільного процесуального права в часі, провідний учений України М.Й.Штефан зазначає: “Дія в часі полягає
в тому, що провадження в цивільних справах ведеться відповідно до цивільних процесуальних
законів, які діють під час розгляду справи, здійснення окремих процесуальних дій чи виконання
судових рішень” [17, c.19]. Новий ЦПК (ч.4 ст.2)
містить майже аналогічне за змістом положення:
провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і
вирішення справи.
За загальним правилом, дослідження чинності норми права в часі здійснюється з огляду
на 3 фактори: 1) порядок вступу її в дію; 2) випадки припинення її чинності; 3) наявність чи
відсутність зворотної сили норми. Відповідно до
цих критеріїв, спробуємо проаналізувати особливості дії в часі норми цивільного процесуального права. Одразу ж відзначимо, що перші два чинники однозначно не викликають запитань чи суперечок ні в теоретичному їх осмисленні вченими-процесуалістами, ні щодо застосування на практиці.
Відповідно до ст. 94 Конституції України
закон набирає чинності через 10 днів з дня його
офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачене самим законом, але не раніше дня його
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опублікування. За загальним правилом, норми
діють до тих пір, поки в установленому порядку
не скасований закон, що їх містить. Дата скасування чи втрати сили закону є датою припинення
дії цивільних процесуальних норм. Про скасування закону може бути прямо вказано в новому
нормативно-правовому акті, який скасовує дію
попереднього закону. Але можливо, що в законі
про це нічого не сказано або вказано, що інше
законодавство діє в частині, яка не суперечить
нововведеному закону. В такому випадку потрібно виходити з того, що якщо попередній закон
суперечить новому, його слід вважати скасованим у відповідній частині чи в цілому.
Що стосується цивільно-процесуальних
норм, то як відзначає А.А.Мельніков, припинення дії цивільних процесуальних законів відбувається в результаті офіційного чи фактичного
скасування, тобто прийняттям нового акта, який
регулює певні відносини, або це відбувається
внаслідок „застарювання” закону – припинення
його дії в результаті того, що зникли, відмерли
відносини, які він регулював, хоча він формально і не скасовувався [12, c.142]. Ми поділяємо
цю точку зору автора поряд з такими процесуалістами, як В.В.Комаров [9, c.15] та ін.
Цивільному процесуальному законодавству відомі всі ці форми припинення дії закону.
Так, діючий тривалий час Цивільний процесуальний кодекс РСФСР був уведений в дію з 1
жовтня 1964 року. До цього часу в провадженні
судів держави знаходились цивільні справи, які
були порушені за правилами попереднього Цивільного процесуального кодексу (1923 р.).
Якщо порядок вступу в дію та припинення
чинності норм цивільного процесуального права є в основному несуперечливим, чітким і однозначним, то питання зворотної сили цивільного процесуального закону видається найбільш
дискусійним та неузгодженим в теорії цивільного процесу.
За загальним правилом, ретроактивна дія
чи зворотня сила правової норми передбачає застосування у випадках, котрі відбулися до прийняття юридичного джерела, що її містить, адже,
передбачені в гіпотезі норми юридичні факти,
могли мати місце і в минулому, до прийняття
нормативного акта.
Закон діє на майбутній час, тому він не застосовується до тих правовідносин, які виникли до
введення його в дію. Але у випадках, коли про це
прямо вказано в законі, він має зворотну силу. В
сфері цивільно-правових відносин це означає, що
необхідно застосовувати закон, який діяв на мо85
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мент виникнення матеріально-правових відносин,
які розглядаються судом, хоча до моменту розгляду справи судом цей закон уже був скасований чи
змінений. У сфері цивільних процесуальних відносин питання вирішується по-іншому.
Насамперед, звернемося до чинного цивільного процесуального законодавства. Аналіз
положень Цивільного процесуального кодексу
1963 року свідчить, що норми цивільного процесуального права зворотної сили не мають (ст.3
ЦПК). Природно, що це твердження знайшло
своє відображення і в переважній більшості теоретичних джерел з цивільного процесуального
права. Це означає, як коментує П.Ф.Єлісейкін,
що, в принципі, справа розглядається від початку
до кінця за тими процесуальними законами, які
діють на даний момент. Але якщо в час розгляду
справи процесуальне законодавство змінюється,
то подальші дії здійснюються не за раніше існуючими законами, а у відповідності до нових [11,
c.26]. Іншими словами, продовжує В.В.Ярков, дія
цивільно-процесуальних норм у часі характеризується відсутністю зворотної сили закону: незалежно від моменту виникнення справи при здійненні будь-яких процесуальних дій потрібно застосовувати законодавство, яке діє на час вчинення цих дій [8, c.18]. Це важливе правило про поширення нової процесуальної норми на вирішення спорів, що виникли при дії старої процесуальної норми, засновується на тому, що нова процесуальна норма покликана забезпечити кращий
порядок розгляду справ, аніж попередня. Все це
в сукупності, на переконання А.А.Мельнікова,
сприяє укріпленню правопорядку і законності,
розвитку цивільного обороту, гарантує суб’єктивні права громадян [12, c.141].
Вчені-процесуалісти часто наводять приклад, що справа, розглянута в суді першої інстанції по попередньому процесуальному закону, повинна бути вирішена в касаційній чи наглядовій
інстанції за правилами нового процесуального
закону, якщо він вступив у дію [10, с.33-34]. Зворотної сили цивільний процесуальний закон, як
правило, не має, але допускаються винятки. Перехідні положення Закону № 2540-ІІІ від 21 червня 2001 року “Про внесення змін до Цивільного
процесуального кодексу України” розповсюдили
на цивільні справи, що перебували в провадженні до 29 червня 2001 року, порядок їх апеляційного розгляду (п.п. 2,3), а на рішення суду, що
набрали чинності, - касаційний порядок їх оскарження. Що стосується нового ЦПК України, то
в ч.4 ст.2 передбачається досить суперечливе і
невизначене положення, зміст якого зводиться до
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такого: закон, який встановлює нові обов’язки,
скасовує чи звужує права, належні учасникам
цивільного процесу, чи обмежує їх використання, не має зворотної дії в часі. Нова редакція цього положення, на жаль, не дає відповіді на питання, а як же ж бути з тим новим законом, який
розширює вже існуючі права, чи, навпаки, надає
нових прав – він що матиме зворотню силу? Тобто, іншими словами, закон, який міститиме нові
права та обов’язки, що не підпадають під наведений у ч.4 ст.2 ЦПК перелік, матимуть зворотну
дію? Або ж можливо законодавець вирішив (щоб
не виникало тлумачень ЦПК за аналогією з кримінальним правом), спеціально обумовити, що
навіть пом’якшуючі новели зворотної сили не
мають, тоді як усі решта не наділені нею взагалі.
Єдиним способом, який, на наш погляд,
дозволяє усунути цю неузгодженість, є однозначне закріплення в тексті нового ЦПК положення, що цивільний процесуальний закон зворотної сили не має. Водночас, враховуючи той
факт, що в окремих, виняткових випадках нормативно-правовим актом вищої юридичної сили,
або більш пізньої дати прийняття може бути застосована норма, що матиме зворотню силу, вважаємо, що необхідно викласти ч.4 ст.2 ЦПК в
такій редакції:
“Цивільний процесуальний закон не має
зворотної сили, окрім випадків прямо передбачених у нормативно-правовому акті”.
Проблема дії закону в часі нерозривно
пов’язана і з так званим „переживанням” старого
закону. “Переживання” старого закону – це дія
норми права після її офіційного скасування: вона
ніби „переживає” відведений їй час чинності.
Так, Указом Президії Верховної Ради РСФСР від
12 червня 1964р. „Про порядок введення в дію
Цивільного і Цивільного процесуального кодексів РСФСР” встановлено, що якщо по цивільних
справах, які знаходяться в провадженні судів,
станом на 1 жовтня 1964 року не закінчилися
строки, довші ніж встановлені новим кодексом,
то застосовуються ті строки, які діяли раніше.
Отже, норми старого Цивільного процесуального
кодексу, які встановлювали більш тривалі процесуальні строки, аніж в кодексі 1963 року, ніби
“переживали” самі себе, тобто продовжували
діяти і після вступу в силу нового закону чи скасування старого. „Переживання закону” може
мати місце тільки при довготриваючих правовідносинах, якими якраз і виступають цивільні процесуальні правовідносини. Більше того, „переживання” старого закону, як і зворотня сила нового, будучи винятками із загального порядку дії
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норми в часі, можливе лише по прямій вказівці
законодавця.
Висновки. Підсумовуючи наведене, вважаємо за доцільне доповнити новий ЦПК України статтею 21 “Чинність цивільного процесуального закону”, частину 1 якої викласти в
такій редакції: “Провадження в цивільних
справах здійснюється відповідно до законів,
чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи, а також
виконання судових рішень. Цивільний процесуальний закон зворотної сили не має, окрім
випадків прямо передбачених у нормативноправовому акті”.
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Summary
In this article the problems of operation of norms of the civil procedural law of Ukraine in time are
investigated. Also this article is dedicated to the analyses of the modern Ukrainian civil procedural legislation.
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Здійснюючи своє суб'єктивне право, особа
не лише уповноважена особисто обирати власну
поведінку, а й зобов'язана діяти у чітко окреслених законодавцем межах. Жодна особа не вправі
здійснювати свої суб'єктивні права у більшій мірі, ніж це дозволено, оскільки це може зашкодити не лише окремим індивідам, а й суспільству в
цілому. Адже право однієї особи закінчується
там, де починається право іншої.
Певна річ, важко реалізовувати окремі
суб'єктивні цивільні права, не завдаючи при
цьому шкоди (прямої чи опосередкованої). Так,
купуючи останній екземпляр товару в магазині,
особа позбавляє інших можливості придбати такий же товар; підприємець, відкриваючи власну
справу, приваблює до себе нових споживачів за
рахунок своїх менш вправних колег; власник
кузні, незалежно від його бажання, не зможе запобігти постійному шуму з власної території,
чим, зрозуміло, дошкулятиме сусідам. Не зважаючи на усе вище перераховане, особи не будуть
нести відповідальність за таку заподіяну ними
шкоду, оскільки вони діяли в межах своїх суб'єктивних прав, задовольняючи власні інтереси.
Але існує і другий варіант поведінки, коли
особа реалізує свої суб'єктивні права з метою
заподіяння шкоди. Таке здійснення засуджується
у більшості правових систем світу і носить назву
“зловживання правом”.
На сьогодні існує два основних підходи до
визначення зловживання правом. Перший має
такі ознаки, як: здійснення суб'єктивного права,
що заподіює шкоду іншому, і намір на здійснення таких дій. Відповідно до другого підходу – зловживанням правом визнається здійснення суб'єктивного права всупереч принципу добросовісності.
Шикана, як форма зловживання правом, у даному
випадку - це така форма здійснення права, при якій
суб'єкт не співвідносить свою поведінку з принципом справедливості. Намір заподіяти зло, на думку
Й.О.Покровського, є обов'язковим і єдино надійним критерієм шикани.
Зловживання правом стає можливим при
наявності таких ознак: 1) закріплення в законі
суб'єктивного права (наявність уповноважуючої
норми); 2) реальної можливості здійснення
суб'єктивного права; 3) здійснення суб'єктивного
права на практиці, при якій суб'єкт не виконує
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кореспондуючий праву обов'язок; 4) суб'єкт заподіює шкоду суспільним відносинам; 5) суб'єкт
діє недоцільно чи аморально.
Практичне значення визначення категорії
“зловживання правом” і дослідження його окремих
форм полягає у тому, що така поведінка тягне за
собою зміну, встановлення або припинення існуючих правовідносин (заподіяння шкоди у вигляді
знищення майна, переходу його від одного власника до іншого, покладення на особу додаткових зобов'язань тощо), а тому є юридичним фактом. Зрозуміло, що така поведінка є шкідливою, а тому варто звернути увагу на два основних моменти: способи протидії “зловживанню правом” та відповідальність за таку поведінку.
Зауважимо, що “способи протидії тому чи
іншому негативному явищу правового життя задаються самою специфікою цього феномена і
специфікою тих явищ, що ним охоплюються [5,
с.123]. Адже відповідальність за “зловживання
правом” є крайнім засобом впливу на суб'єкта,
тому більш прийнятно було би вжити заходів з
мінімізації можливостей “зловживання” і лише
після вичерпання усіх можливих заходів переходити до застосування негативних наслідків за
таку поведінку.
Е.М.Мурадьян виділяє такі способи протидії: 1) підвищення якості нормативно-правових
актів; 2) підвищення рівня правової поінформованості осіб, що володіють правом вчиняти юридично значимі дії; 3) самозахист прав; 4) здійснення кваліфікованого захисту порушеного права чи охоронюваного законом інтересу у суді [4,
с.23]. Найбільш правильним підходом до підвищення дієвості майбутнього закону, що допускає
можливість прогнозу ефективності норми права
до її видання, є проведення юридичної експертизи законопроектів, мета якої - істотне поліпшення якості законопроектів [1, с.94].
Підвищення рівня правової поінформованості осіб, що володіють правом вчиняти юридично значимі дії, повинно проходити через органи державної влади, щоб максимально доступно донести інформацію про правовий статус
суб'єктів правовідносин. Тому, як слушно зазначає С.Г.Зайцева, усі чиновники повинні здавати
іспити на знання Конституції, як основного закону держави [3, с.160].
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Що стосується такого способу як самозахист,
то під цим терміном розуміють “дію чи систему
дій із захисту прав, що вчиняються на підставі закону чи договору особою без звернення до судових
чи правоохоронних органів” [7, с.35]. Враховуючи
те, що кількість способів самозахисту досить важко
підрахувати, ми виділимо лише ті, які мають реальну можливість присікати зловживання суб'єктивними цивільними правами.
В окремих статтях була висловлена думка
про те, що “знання є способом самозахисту цивільних прав” [2, с.10]. Однак Г.Свердлик і
Е.Страунінг стоять на тій позиції, що знання – це
лише передумова поведінки, вони дозволяють
найбільш оптимально обрати спосіб самозахисту, а потім швидко й ефективно його реалізувати
[7, с.37].
Погоджуючись з вищевказаними авторами
в тому, що “варто відрізняти способи самозахисту прав і міри, застосовувані уповноваженою
особою, що лише сприяють реалізації права на
самозахист” [7, с.37], у якості одного з можливих
способів боротьби зі зловживанням правом у
сфері договірних відносин можна, наприклад,
порекомендувати ретельну розробку всіх положень договорів, що укладаються з контрагентами
[6, с.79-88], як це прийнято у світовій практиці .
Якщо все-таки зловживання правом мало
місце і ситуація не може бути розв'язана мирним
шляхом, не залишається нічого іншого, окрім
звернення до суду за захистом порушених прав
чи охоронюваних законом інтересів.
Для більш детального дослідження питань
захисту прав перш за все потрібно звернутись до
загальної норми права, передбаченої ч.6 ст.13 ЦК
України, у якій закріплено, що у разі дій особи,
які вчиняються з наміром завдати шкоди іншій
особі, а також зловживання правом в інших формах; використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісної конкуренції суд може зобов’язати її припинити зловживання своїми правами, а також застосувати інші наслідки, встановлені законом. Тобто суд може примусити
особу відмовитись від певних дій або примусити
вчинити певні дії для того, щоб усі інші учасники правовідносин могли належно здійснити власні суб'єктивні права без будь-яких перешкод з
боку особи, що зловживала правом.
Наступним наслідком за вищевказану поведінку належить визнати повноваження суду
щодo відмови у захисті цивільного права та інтересу особи. Перш ніж дати оцінку відмові в заЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

хисті права з погляду можливості відносити її до
засобів відповідальності, підкреслимо її нетиповість у ролі санкції. Загальна норма Цивільного
кодексу про зловживання правом містить численні приховані неточності, що об'єктивно не
закладені в теоретичне і практичне розуміння
санкції, особливо у випадку її тотожності з засобами відповідальності.
На відміну від законодавства Російської
Федерації, за яким відмова в захисті цивільного
права наступає автоматично після винесення рішення суду про наявність у поведінці суб'єкта
елементів зловживання, законодавство Українивимагає не лише встановлення факту зловживання, а й додатково винесення судом рішення про
відмову у захисті цивільного права та інтересу
особи. Застосування відмови в захисті права не
обов'язкове для судді навіть при встановленні
ним факту і складу даного правопорушення.
Формулювання “може відмовити” свідчить про
те, що це право суду, а не його обов'язок. Таке
положення не властиве для правових санкцій.
Можна припустити, що у визначених випадках
суд буде обтяжувати правопорушника негативними для нього наслідками, а в інших ні. Тобто
іноді норми ЦК України можна не дотримуватись без побоювання бути притягнутим до відповідальності. У законі немає уточнень, що стосуються обставин, при наявності яких суд може не
застосовувати відмову в захисті права, отже, це
сфера судового розсуду.
Не ставлячи за мету обговорювати переваги і
недоліки настільки широких судових повноважень,
відзначимо тільки, що поряд з можливим несумлінним поводженням судді і повною залежністю
потерпілої сторони від сваволі правозастосовувача
така редакція норми означає по суті відсутність
санкції за зловживання цивільним правом.
Хоча дана норма має й іншу сторону. Адже
позбавлення уповноваженої особи права на захист ставить його у досить неприємне становище, де кожен бажаючий зможе (навіть незаконно) утискати його незахищені права, або ж навіть
і знищувати їх, знаючи, що особа не має права на
жодну форму захисту. Дана норма досить небезпечна при її застосуванні, тому пропонуємо робити застереження такого змісту: “Суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу
особи в разі дій особи, що вчиняються з наміром
завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах; використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження
конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісної конку89
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ренції, якщо таке право чи інтерес були порушені внаслідок захисту іншим суб'єктом своїх порушених прав чи інтересів”. Це дещо мінімізує
ризик втручання третіх осіб і дозволяє іншим
суб'єктам вживати усіх засобів для захисту своїх
прав та інтересів від “зловживання правом”.
Зловживання правом, особливо майновим,
може потягнути за собою і такий неприємний
факт, як позбавлення конкретного права або навіть і більше – обмеження її цивільної дієздатності. Підставою такого рішення суду може бути
зловживання особою спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо. Цей вид зловживання хоча і не є класичним,
але його можна розглядати як різновид зловживання правом власності, адже особа витрачає великі суми коштів на задоволення суто власних
потреб, повністю ігноруючи при цьому свою
сім'ю, а таке поняття як “тощо” дозволяє нам
вкладати в цей відкритий перелік комп'ютерні,
азартні ігри, купівля непомірно дорогих речей,
тобто будь-які надмірні витрати на фактично не
потрібні для нормального існування суб'єкта та
його сім'ї речі. Окрім цього тут присутній і обов'язковий елемент шикани – шкода, яка виражається у ставленні себе чи своєї сім’ї, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана
утримувати, у скрутне матеріальне становище.
Окремі види зловживання правом, окрім
заподіяння шкоди можуть також принести недобросовісній особі певні плоди або доходи. Така
поведінка, особливо у зобов'язальних правовідносинах, недопустима. Так, за договором позички позичкодавець безоплатно передає користувачеві виноградник для користування (при цьому
користувач несе усі витрати по догляду за ним),
але згодом, до закінчення терміну договору, позичкодавець, мотивуючи тим, що у зв’язку з непередбаченими обставинами річ стала потрібною йому самому (суто з формальних підстав), розриває договір і збирає врожай винограду
з єдиною метою – не дати зібрати врожай користувачеві. У цьому та інших схожих випадках суд
може позбавити особу плодів, доходів і повноважень, якщо такі були набуті, які вона здобула
під час зловживання своїм правом.
Попри все вищезазначене не варто забувати і про те, що шикана є неправомірним діянням,
а згідно із принципом генерального делікту шкода, заподіяна майну фізичних та юридичних осіб
підлягає відшкодуванню в повному обсязі у випадках, якщо вона заподіяна неправомірними
(а у передбачених законом і правомірними) та, як
правило, винними діями. Ця відповідальність
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може виражатись не лише у відшкодуванні заподіяної шкоди, а й у обов'язку, усунути за власний
кошт негативні наслідки, заподіяні зловживанням правом.
На цьому законодавчо конкретно визначені
наслідки зловживання вичерпуються, але ЦК
України не закриває цей перелік і у ч.6 ст.13 залишає його відкритим: “суд може застосувати
інші наслідки, встановлені законом”.
Що стосується “інших наслідків”, то все
більшої актуальності набуває питання про можливість розглядати зловживання правом у ролі
підстави для визнання угод недійсними. При
цьому найчастіше і судді аналізують норму ст.
203, 215 ЦК України, оцінюючи обґрунтованість
посилань на ст. 13 ЦК України як закон, якому
не відповідає угода. Кваліфікація дії особи як дії,
що здійснюються з наміром заподіяти шкоду іншій особі, тобто зловживання правом, є винятковою прерогативою суду. При цьому суд констатує факт, що дані дії вчинюються особою, яка
допускає зловживання правом, у рамках закону
вони не можуть визнаватися нікчемними з моменту їхнього здійснення. Отже, при установленні факту зловживання правом кваліфікація
угоди як нікчемної на підставі ст.ст. 203, 215 ЦК
України, що передбачає її невідповідність ЦК
України, актам цивільного законодавства та моральним засадам суспільства.
На наш погляд, найбільш переконливі судження з цього питання висловив К.І.Скловський:
“Зміст статті 168 ГК РФ (вона аналогічна за змістом зі ст.ст. 203, 215 у ЦК України – М.С.) полягає в тому, що порушується позитивний закон і, як
наслідок цього порушення, угода не має сили, іншими словами, дія статті 168 ГК РФ має об'єктивний, а не суб'єктивний характер, тоді як зловживання правом найчастіше - продукт злої волі, спрямованої проти конкретної особи.” [8, с.20]. Непрямих аргументів може бути більше. До них належать і неістотність для кваліфікації недійсності
угод, що не відповідають закону, наміру сторони, а
також необхідність доведення здійснення зловживання правом винятково в судовому порядку.
І все-таки найважливішою причиною необґрунтованості застосування ст.ст. 203, 215 через
ст.13 ЦК України служить, за нашим переконанням, невідповідність санкцій. Якщо встановлений у діях особи склад зловживання правом, то її
необхідно притягнути до відповідальності за таку поведінку. У цьому зв'язку обґрунтованим є
позбавлення її судового захисту і, незважаючи на
формальну відповідність її дій змісту її суб'єк-
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тивного цивільного права, зобов'язати відшкодувати збитки потерпілій стороні.
Визнання ж угоди недійсною в такій ситуації
може означати, що суд буде діяти в інтересах правопорушника, тому що наслідком буде двостороння реституція, а позови про визнання угод недійсними нерідко виступають як засіб захисту несумлінної сторони від вимог контрагента за угодою.
Окремо від вищезазначених, хотілось би
ще згадати і способи вирішення конфліктів, пов'язаних зі спільним користуванням так званим
“суспільним благом” або “власністю народу України” (земля, надра, повітря, водні ресурси).
Основним фактором, із яким пов'язується зловживання суб'єктивним цивільним правом у такому випадку, є взаємовиключаюча поведінка
власників майна. Ця поведінка розглядається в
юридичній літературі як зовнішні фактори. Вплив
таких факторів на здійснення суб'єктивного права
можливий лише у тому випадку, коли права не
можуть бути чітко, повністю розподілені. Користь,
яку може отримати один суб'єкт, здійснюючи своє
суб'єктивне право, в певній мірі залежить від поведінки іншої особи, яка також має на меті здійснити
своє, будь-яке суб'єктивне право.
Так, побудувавши поряд із фешенебельним
готелем сміттєзвалище, власник смітника завдасть вагомої шкоди власнику готелю. Це зумовлено тим, що гості будуть відмовлятись від послуг готелю через неприємний запах із побудованого поруч смітника. Постійно граючи на музичних інструментах, музикант-аматор досить часто
не дає своїм сусідам можливості відпочити після
важкого трудового дня, а художник, який малює
у себе вдома, може завдати шкоди своїм сусідам,
які страждають на алергію від його фарб. Перелік таких випадків можна продовжити, але нашою метою є все ж таки пошук тих шляхів розв'язання проблеми, які могли б бути застосовані в
правовій системі України.
Розмірковуючи можна виокремити кілька
способів розв’язання поставленої проблеми:
1. Спроба повної ізоляції сфери дії суб'єктивного цивільного права, тобто фізичне розмежування. Це можливе у випадках, коли, наприклад, одна особа грає на гучному музичному інструменті, а інша, що живе навпроти, не в змозі
здійснити своє право на створення інтелектуальної власності, оскільки гучний шум заважає їй
зібратись з думками. В такому випадку можна
фізично ізолювати сфери здійснення прав шляхом встановлення, наприклад, звукоізоляційних
вікон. Зрозуміло, що у випадку із готелем та
смітником таке вирішення не можливе, оскільки
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це потягне за собою значні фінансові затрати на
зведення межі. Якщо ж таке вирішення питання
можливе, то доцільно було б покласти усі витрати (чи основну їх частину) на власника, який
вчиняє такі, як правило, активні дії.
2. Загальноприйнятим для усіх правових
систем є принцип диференційованого підходу до
позитивних і негативних аспектів зовнішнього
впливу. Тобто власник зобов'язаний використовувати свою власність так, щоб уникати спричинення необґрунтованої і суттєвої шкоди. Отже,
відповідно до даного принципу, якщо особа здійснює таку діяльність, яка вважатиметься позитивним зовнішнім фактором і внаслідок якої зросте
кількість і/або якість корисних властивостей
власності, на яку впливають, вона (особа) буде
позбавлена вимагати від іншого власника певної
компенсації. Наприклад, якби особа побудувала
замість смітника парк розваг, це, безумовно,
привело б до зростання кількості мешканців у
готелі і до підвищення отримуваних прибутків
власником готелю. Але власник парку розваг буде позбавлений права вимагати від власника готелю певних коштів. А якщо замість парку розваг буде побудований смітник, це тягне за собою
неприємний запах навколо, зменшення клієнтури
готелю і, як наслідок, зменшення прибутку у
власника готелю. Безумовно, будь-яка правова
система захищатиме інтереси власника готелю і
у випадку подачі позову з власника смітника
може бути стягнено шкоду, або ж навіть накладено заборону на його дії.
3. Врегулювання спору судом відповідно
до розумності і доцільності здійснення свого
права. В цьому випадку звертається увага на розумність і доцільність лише у випадку, коли
здійснення права переходить розумні межі терпіння і якщо створюються певного роду незручності. Тому суд може накласти заборону на діяння щодо здійснення свого права. Отже, ми бачимо, що межі здійснення права приватної власності стають рухомими і можуть змінюватись за
рішенням суду. Одним з юридично значимих аспектів при визначенні доцільності є принцип
римського приватного права “prior in tempus
potior in jus”, тобто “перший у часі сильніший по
праву”. Ця доктрина застосовується як під час
реалізації, так і при набутті права власності. Зокрема в даному випадку бачимо, що першим почав реалізовувати своє право власник готелю, а
отже він вправі вимагати від власника смітника
усунення неприємного запаху. Якщо ж першим
був власник смітника, то власник готелю, купуючи ділянку чи починаючи будувати готель, по91
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винен був звернути увагу на таку незручність, а,
отже, після будівництва він не вправі вимагати
припинення подальшого зберігання та переробки
сміття. Так само ця доктрина застосовується і
при первинному набутті права власності, тобто
річ належить тому, хто перший її знайшов, здобув, виробив. При цьому всі інші особи, які претендували на цю річ, позбавляються права здійснювати своє право власності по відношенню до
даної речі.
Підводячи підсумок, відзначимо, що проблема відповідальності за зловживання суб'єктивним цивільним правом ставить у досить складне
становище при необхідності притягнення до відповідальності недобросовісної особи, а прогалини у
правовому регулюванні таких відносин повинні
бути заповнені дієвими правовими нормами.
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Summary
In this article legal consequences of abusing by subjective civil rights are described.
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ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ ЯК ЮРИДИЧНА ГАРАНТІЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ
Однією з важливих фундаментальних засад, на яких базується правова держава та громадянське суспільство, – є закріплення та дотримання принципу юридичної рівності, а також
заборона дискримінації за будь-якими диференціюючими ознаками. Цей принцип визначальний
не лише у положеннях міжнародних нормативно-правових актів, конституціях більшості зарубіжних держав, але й віднаходить своє місце серед низки відповідних галузевих нормативноправових актів. Будучи закріпленим на конституційному рівні, принцип юридичної рівності та
заборони дискримінації перенесений у відповідні
положення і національного галузевого законодавства. Наприклад, галузевим принципом,
який закріплений у ч. 1 ст. 21 та ст. 24 Конституції України, є гарантована законодавцем юридична рівність у можливості отримати та виконувати обумовлену трудовим договором працю,
а також мати належний відпочинок. Проте практика застосування трудового законодавства дає
підстави стверджувати, що даний принцип не
реалізовується повною мірю. Окремі форми дискримінації мають місце і в українському суспільстві, зокрема, у сфері праці. Наслідки цього очевидні: дискримінація принижує людську гідність
працівників, створює напругу в трудових правовідносинах. З огляду на це особливої актуальності набувають юридичні гарантії запобігання дискримінації при прийнятті на роботу, під час перебування в трудових правовідносинах та під час
їх припинення.
Усунення дискримінації у сфері праці один
із найважливіших та першочергових напрямів
діяльності міжнародних організацій, які з метою
розв’язання даної проблеми прийняли низку нормативних документів. Норми про заборону дискримінації містять, наприклад, такі нормативноправові акти ООН, як: Міжнародний пакт про
економічні, соціальні та культурні права
(1966р.), Конвенція про захист прав трудящихмігрантів та членів їх сімей (1990 р.), Конвенція
про ліквідацію всіх форм расової дискримінації
(1966 р.), Конвенція про ліквідацію всіх форм
дискримінації відносно жінок (1979 р.). Для
Міжнародної організації праці (далі по тексту –
МОП) як організації, що створена спеціально для
вирішення проблем, пов’язаних із застосуЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

ванням праці людей, боротьба з дискримінацією
у цій сфері є одним з головних питань. Розв’язанню цієї проблеми присвячена низка конвенцій, зокрема, Конвенція № 111 про дискримінацію в галузі праці та занять (1958 р.), Конвенція
№ 117 про основні цілі та норми соціальної політики (1962 р.), Конвенція № 156 про рівне ставлення і рівні можливості для трудящих чоловіків
і жінок: трудящі із сімейними обов’язками
(1981р.). Окремі гарантії заборони дискримінації
на загальному рівні містяться також і в інших
міжнародних нормативно-правових актах. Так,
Європейська соціальна хартія, Конвенція про
захист прав та основних свобод людини (1950 р.)
також проголошують, що передбачені в них права повинні здійснюватись без дискримінації. При
цьому в Європейській соціальній хартії у ст. 20
окремо закріплена заборона дискримінації жінок.
Указані міжнародні нормативно-правові акти є
основоположними для кожної країни, яка прагне
викоренити прояви дискримінації у своїй державі і з цією метою закріплює відповідні норми у
вітчизняному законодавстві. Україна також узяла
на себе зобов’язання боротися з проявами дискримінації у сфері праці, ратифікувавши основоположні міжнародно-правові документи.
Кодекс Законів про працю України (далі по
тексту - КЗпП) не містить прямої заборони дискримінації у сфері праці. Однак загальну спрямованість у цьому напрямку визначає зміст статті 22. Дана стаття вказує на недопустимість будьякого прямого або непрямого обмеження прав чи
встановлення прямих або непрямих переваг при
укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних
переконань, членства у професійній спілці чи
іншому об’єднанні громадян, роду і характеру
занять, місця проживання. Заборона щодо дискримінації за ознаками статі міститься також і в
ст. 184, яка містить заборону відмовляти жінкам
у прийнятті на роботу з мотивів вагітності або
наявності в них дітей. Із змісту наведених статей
очевидно, що мова йде лише про заборону дискримінації при укладанні, зміні та припиненні
трудового договору, тобто при реалізації права
на працю. Натомість, нерідко працівники підда93
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ються дискримінації і під час реалізації ними інших прав, наприклад, права на відпочинок, права
на заробітну плату тощо. Тому назріла потреба
закріпити в КЗпП окрему статтю, присвячену
питанню заборони дискримінації в сфері праці,
яка б стала важливою юридичною гарантією для
всіх трудових прав працівників. Така стаття, яка
встановлює заборону дискримінації в сфері праці, міститься у проекті Трудового кодексу України (ст. 3) (далі по тексту - ТКУ).
На сьогодні нормативне визначення даного
поняття дискримінації міститься в Конвенції
МОП № 111, де зазначається, що дискримінація це будь-яка відмінність, недопущення чи надання переваг, що здійснюється за ознаками расової
приналежності, кольору шкіри, статі, релігійних
переконань, політичного світогляду, національного або соціального походження, які унеможливлюють чи погіршують рівність можливостей
або відношення в сфері праці та занять. Це визначення дає перелік ознак, які вважаються дискримінаційними. Проте, на нашу думку, цей перелік далеко не вичерпний, тому кожна держава
може встановлювати в своєму законодавстві й
інші підстави, що можуть кваліфікуватися як
дискримінація. Наприклад, автори проекту ТКУ
наведені підстави доповнили такими: сексуальна орієнтація, підозра чи факт захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейний та майновий стан, місце проживання, членство у професійній спілці чи
іншому об’єднанні громадян, мовні а також інші
ознаки, що не пов’язані з характером роботи або
умовами її виконання. Враховуючи досвід зарубіжних країн, до таких ознак можна також віднести: дискримінацію за віком (Бельгія, Канада,
Франція, Японія, США), за непрацездатністю, за
фактом наявності погашеної судимості (Франція,
США) [4, с.119] та інші.
Окремої уваги заслуговує дослідження
дискримінації. Використання законодавцем у ст.
22 слів «пряме (-их) або непряме (-их) обмеження (переваг)» свідчить про існування, відповідно,
прямої чи непрямої дискримінації.
Пряма дискримінація існує, коли нерівне
відношення виникає в результаті прямого застосування законів, правил чи практики, які виражаються в явно відмінному відношенні за однією
конкретною ознакою. Як приклад такої дискримінації можна назвати закріплення в законах
норм, що забороняють жінкам підписувати контракти (дискримінація за ознаками статі).
Непряма дискримінація пов’язана з тими
випадками, правилами та практикою, які на перший погляд здаються нейтральними, але на прак94

тиці призводять до невигідних ситуацій для тих
осіб, на яких поширюється така дискримінація.
Наприклад, установлення вимоги знання мови
даної країни при прийомі на роботу, для виконання якої немає особливої потреби такого знання (для виконання роботи двірника, наприклад) є
проявом дискримінації щодо працівників-іноземців, представників національних меншин. Непряма дискримінація вважається допустимою,
коли встановлення тих чи інших вимог є об’єктивно обґрунтованими, а засоби для досягнення
мети правильно підібрані та є необхідними (мають ознаки «ділової необхідності»). Нап-риклад,
спеціальні вимоги щодо росту та ваги, зовнішніх
даних ставляться в модельному бізнесі, і це не
вважається проявом дискримінації. Вимоги щодо
віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника
можуть встановлюватись законодавством України (ч. 3 ст. 22 КЗпП). Правомірним також є обмеження спільної роботи родичів, передбачене
ст. 251 КЗпП.
Наведене свідчить, що нерідко деякі обмеження та відмінності, які проводяться на підставі
тих чи інших ознак, можуть не вважатись дискримінацією. Тому Конвенція № 111 вказує на
винятки, які не належить розглядати як дискримінаційне відношення: 1) будь-яка відмінність,
недопущення чи надання переваг стосовно певної роботи у зв’язку зі специфічними вимогами
останньої; 2) заходи, спрямовані проти особи,
відносно якої є обґрунтована підозра чи доведено, що вона займається діяльністю, яка підриває
безпеку держави, за умови, що заінтересована
особа має право звернення в компетентний орган, створений відповідно до національної практики; 3) особливі заходи захисту та допомоги, що
передбачені в інших принципах МОП; 4) будьякі заходи, що спрямовані на задоволення особливих потреб, які із міркувань статі, віку, фізичної неповноцінності, сімейних обставин чи соціального або культурного рівня, як правило, визнаються такими, що потребують особливого
захисту чи допомоги. У ТКУ закріплено лише дві
з наведених обставин, а саме: обмеження або надання переваг: а) залежно від виду робіт; 2) від
необхідності посиленого соціального захисту
деяких категорій осіб. Такий підхід розробників
проекту заслуговує на увагу, оскільки вказані дві
підстави самі по собі дають можливість широкого тлумачення їх змісту, а тому продовження та
деталізація цього переліку недоцільна. Прикладом установлення обмеження залежно від виду
робіт є вимога володіння іноземною мовою (англійською, німецькою чи французькою) для зайЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

Заборона дискримінації як юридична гарантія права на працю

няття певних посад. Виникає питання, чи вважати цю вимогу дискримінацією стосовно осіб,
які володіють іншими іноземними мовами або не
володіють ними взагалі? Ймовірно, що ні, оскільки це професійна вимога, яка може бути зумовлена стосунками фірми із зарубіжними партнерами конкретної країни, специфікою роботи,
яка полягає у частих відрядженнях за кордон,
тощо. Щодо іншого виду обставин, то КЗпП містить норми, які існують через необхідність посиленого соціального захисту деяких категорій
осіб. Це, наприклад, ст.ст. 190, 192, які забороняють застосування праці неповнолітніх на певних роботах; ст. 172, яка регламентує особливості застосування праці інвалідів. Закріплення норм такого змісту цілком природне, оскільки організм підлітків, наприклад, має фізіологічні особливості, тому умови праці такої категорії працівників повинні відрізнятись від умов
праці дорослих працюючих. Щодо інвалідів, то
прийом на роботу цієї категорії працівників
«пов’язаний для роботодавця з виникненням додаткових обов’язків у частині створення відповідних умов праці, що призводить до значних
труднощів при працевлаштуванні інвалідів» [3].
Це зумовлює необхідність закріплення конкретних гарантій, які б були спрямовані на забезпечення права на працю інвалідів.1
Не є дискримінаційними і норми, в силу
яких жінки, які працюють, наділені особливим
правовим статусом у порівнянні з іншими категоріями працівників. Це, наприклад, норми, що
забороняють залучати жінок до певних видів робіт (ст.ст. 174, 175, 176, 177), заборони звільняти
вагітних жінок і жінок, які мають дітей (ст.184),
право жінок на певні види соціальних відпусток
(ст.ст. 201, 203). Встановлення таких норм-гарантій пояснюється особливою турботою суспільства про здоров’я жінок, на яких природою покладено функцію продовження людського роду,
турботою про здоров’я майбутнього покоління
нації. До цього треба додати, що на сьогодні у
світі набуває поширення гендерний рух, представники та прихильники якого стверджують, що
«диференціація праці розвиває у жінок почуття
неповноцінності і позбавляє їх рівних можливостей у доступі до джерел існування» [1, с.40; 6,
с.103-108]. Ідеї гендерної рівності планується
втілити і в новому ТКУ, ст. 2 проекту якого одніБільш детально питання прийому на роботу інвалідів врегульовані ст.ст. 17-20 Закону України „Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”
від 21.03.1991 № 875-XII // Голос України. – 1991. –
27.04.91. - № 82.
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єю із засад правового регулювання трудових і
пов’язаних з ними відносин проголошує гендерну рівність.
Вирішуючи питання про нормативне закріплення переваг для жінок у сфері праці порівняно із чоловіками, необхідно виходити з того,
що є професії, роботи, умови діяльності, які
шкідливі не просто для жіночого організму, а для
їхньої репродуктивної функції, а, відповідно, і
для здоров’я майбутніх дітей. Тому слушно зазначає з цього приводу В.М.Венедиктова: «зрівняння жінки з чоловіком у суспільному виробництві зовсім не означає, що жінка повинна виконувати важку «чоловічу» роботу» [2, с.133134]. У розв’язанні проблеми дискримінації чоловіків і жінок треба відмежовувати випадки,
коли жінок усувають від певних видів робіт або
обмежують доступ до них задля збереження їхнього здоров’я, зменшення ризику захворювань
майбутніх дітей, від тих ситуацій, коли ставляться перешкоди або взагалі унеможливлюється
просування жінок по службі, зменшується розмір
заробітку, у зв’язку з тим, що працівником є жінка. Потрібно також звертати особливу увагу на
випадки, коли роботодавці «віддають перевагу
чоловікам, навіть якщо жінка має таку ж саму
освіту та професійну підготовку. При цьому вони
виходять з того, що участь жінок у роботі не буде безперервною і такою активною, як чоловіків,
тому що цьому, перш за все, заважають родинні
обов’язки» [5, с.34]. Усі приклади є реальними
проявами дискримінації, з якими в сучасному
світі необхідно вести боротьбу, прагнути остаточно викоренити з нашого суспільства. Водночас віднесення до дискримінаційних проявів
спроби законодавця запобігти впливу несприятливих виробничих факторів на здоров’я жінок, майбутніх дітей шляхом обмеження їхнього
доступу до певних видів робіт є недоцільним.
Проблема боротьби з проявами дискримінації у сфері праці досить актуальна та важливою, але результативною вона стане лише тоді,
коли буде розроблено ефективний механізм реалізації законодавства про заборону дискримінації
у сфері праці. Однак юридичні гарантії проти
дискримінації в трудових відносних сформульовані у чинному КЗпП у вигляді декларацій, позбавлених механізму, що забезпечив би їх реалізацію. В українському трудовому законодавстві
немає чітких заборон дискримінації, відсутні в
ньому і норми, які б закріплювали право особи
звертатись до суду, не містить воно і конкретних
санкцій, які повинні застосовуватись до осіб, у
діях яких є ознаки дискримінації. Заповнити ці
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прогалини вітчизняного трудового законодавства
повинно прийняття нового ТКУ, який не лише
закріплює чітку заборону дискримінації з визначенням її поняття, але й визначає конкретні санкції за порушення цієї заборони. Крім того, необхідно передбачити в новому ТКУ норму, яка б
закріплювала презумпцію вини роботодавця щодо застосовування ним дискримінації стосовно
особи, яка претендує на отримання роботи, або
працівника, який уже уклав трудовий договір, Це
пояснюється тим, що довести факт дискримінації
досить важко, оскільки роботодавці, як правило,
вдаються не до відкритої, а до непрямої й замаскованої дискримінації, особливо у випадках відмови у прийнятті на роботу.
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Summary
In this article prohibition of discrimination as a legal guarantee of the right of work is described.
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ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІНСТИТУТУ ПРАВ НА ЧУЖІ РЕЧІ
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
Як відомо, від правильного розуміння термінів - первинних елементів будь-якої конструкції, залежить надійність останньої, її здатність точно і повно відображати сутність означуваного явища. В юриспруденції це правило має
особливе значення, оскільки ця наука, будучи у
вищій мірі догматичною, дуже залежить від термінів і понять, а точніше, від їх адекватності.
Ведучи мову конкретно про інститут прав
на чужі речі, доводиться констатувати, що в науці цивільного права наразі немає єдиного підходу
щодо назви цих прав. Так, використовуються
терміни „неповні права власності” [1, с.140],
„права на чужі речі”, „обмежені речові права” [8;
12; 6], „інші речові права”, „права участі”, „парціарні права”. Так само відсутній єдиний термін і
в зарубіжних правопорядках, які використовують
відповідні категорії. Наприклад, термін обмежені
(неповні) речові права, який використовується
німецькою цивілістикою об’єднує в собі не тільки власне права на чужі речі, але й обмеження
права власності, які можуть встановлюватися у
випадках передбачених законодавством. При
цьому концепція на якій заснований подібний
підхід полягає в тому, що право власності за Німецьким цивільним уложенням може бути повним або неповним (обмеженим). В останньому
випадку законодавець якраз і говорить про існування прав на чужі речі.1
Щодо термінології, яка використовується
вітчизняним (і деякими зарубіжними) законодавством і доктриною, то тут ситуація дещо неоднозначна. Цивільним кодексом України (далі ЦК
України) названі права означені, як „права на
У самому законі понять „право власності”, „право
на чужу річ”, „обмежене речове право”, „інші права
на чужі речі” ми не знайдемо. Це пов’язано з тим, що
відповідно до усталених традицій пандектистики розробники Німецького цивільного уложення намагалися
звести до мінімуму використання певних термінів.
У зв’язку з чим відповідні параграфи Уложення мають описовий характер. Принагідно зазначимо, що
такий спосіб укладання норм сформувався під впливом особливостей німецької мови, а також завдяки
вченням німецької школи права, яка змогла протягом
століть інтенсивної обробки пандектного права довести з допомогою описовості багатозначність німецьких
термінів до високого ступеня деталізації.
1
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чуже майно”. В науці ж поряд з цим використовуються терміни „права на чужі речі”, „обмежені
речові права” [3, с.590], „суміжні речові права”
[11, с.318-319]. При цьому щодо окремих з них
висловлюються думки про їх неадекватне, неповне відображення сутності відповідних понять.
Так, проф. Є.О.Суханов, відзначаючи неточність
категорії „права на чужі речі”, говорить, що
остання охоплює права будь-якого титульного
володільця речі, який не є її власником, у тому
числі зобов’язальні права наймача, перевізника,
довірчого управителя тощо [9, с.3]. Натомість
учений пропонує використовувати термін „обмежені речові права”, який „прийшов до нас з
німецької цивілістики” [10, с.5] і який указує на
обмеженість речових прав у порівнянні з правом
власності, а тим на їх похідний від цього основного речового права характер.
Вбачається, що використовувати термін
„обмежені речові права” для позначення прав на
чужі речі не можна. Справді, термін „права на
чужі речі” вказує на права будь-якого титульного
володільця. Проте це питання має бути вирішене
з допомогою запровадження numerous clauses
речових прав, у тому числі прав на чужі речі у
цивільному законодавстві, що вже пропонувалось окремими вітчизняними дослідниками [7,
с.74]. Цим усі спори про природу тих чи інших
прав буде знято.2 Однак принципова неспроможність позиції проф. Суханова зумовлюється в
першу чергу тією обставиною, що термін „обмежені речеві права”, який використовується німецькою цивілістикою позначає „обмежені”, неповні речові права на противагу „необмеженим”,
повним (право власності). Метою такого слововживання є винятково поділ речевих прав на названі групи (повні і неповні речеві права) в рамках інституту речевого права. В рамках же вітчизняної правової традиції дана мета дещо відмінна, оскільки виконує не стільки роль розмежування права власності й інших прав на речі в межах речового права, скільки відмежування прав
на чужі речі від інших подібних конструкцій у
рамках цивільного права в цілому. Мова йде про
2
Цивільні законодавства європейських країн при
побудові системи речового права слідують саме
принципу виключного переліку.
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відмежування речових правовідносин (абсолютних) від зобов’язальних (відносних), які є невластиві для права Німеччини. Саме цей аспект і є
визначальним чинником, який впливає на „чистоту” терміна „обмежені речові права”. З огляду
на сказане, пропозицію авторів щодо використання даного поняття мусимо визнати такою, що
не в повній мірі узгоджується з традиціями вітчизняної правової системи. Крім того, не витримує критики даний термін і з погляду його формально-юридичного значення. По-перше, прихильники вказаного вище терміна роблять висновок про обмежений характер прав на чужі речі
не в силу обмеженого змісту останніх, а шляхом
зіставлення цих прав з правом власності. Виникає запитання: чому право власності повинно
бути еталоном, моделлю для інших речових
прав? Якщо засновуватись на такому принципі,
то ми з необхідністю вимушені констатувати необмежений характер права власності, що само по
собі, як привально писав Д.І.Мейєр, „неудобомыслимо”, оскільки право є поняття про міру
обмеження свободи, тому „обмеження” іманентно закладене в категорії „право” і складає його
зміст [5, с.220].
З іншого боку, використання терміна „обмежені”, пише В.А.Порошков, передбачає, що
права на чужі речі „стиснені, обмежені у змісті
певними умовами”, тоді як межі цих прав чітко
встановлені законодавством. Це означає, що ці
межі і будуть складати всю повноту змісту прав
на чужі речі. В такому випадку категорія „обмежені” може бути застосована до будь-яких
суб’єктивних прав. Отже наведені думки, підтверджують, що термін „обмежені речові права”
є не тільки незручним і неприйнятним для вітчизняного правопорядку, але й неправильно відображає характер відповідних речових прав,
тому його використання є не допустимим.
Щодо використання терміна „суміжні речові права”, то Великий тлумачний словник сучасної української мови слово „суміжний” трактує як той, що межує з ким-, чим-небудь, прилеглий до чогось; розташований поруч, сусідній;
нерозривно зв’язаний з чим-небудь, близький до
чогось.” Вбачається, що такий підхід до назви
досліджуваних прав є не зовсім виправданим,
оскільки акцентує увагу не на сутності означуваного явища, а на місці серед інших пов’язаних з
ним категорій.
Декілька слів потрібно сказати про використання відповідних термінів у ЦК України.
Справа у тім, що книга ІІІ з погляду формальної
логіки містить деякі протиріччя. Так, відомо, що
98

основними правилами поділу будь-яких понять є
вимоги щодо співрозмірності (об’єм діленого
поняття повинен повністю вичерпуватись членами ділення); виключності (поняття повинні бути
підпорядкованими і несумісними); послідовності і безперервності (від роду спочатку потрібно
переходити до видів, а потім до підвидів). В основі поділу повинна лежати єдина підстава критерій, чим забезпечується визначеність поділу [4, с.97-98]. Звісно, що ці загальні вимоги повинні враховуватись при побудові будь-яких систем та юридичних конструкцій. Не є винятком і
сам Кодекс.
Відомо, що Книга ІІІ ЦК України поділяється на 2 розділи: „Право власності” та „Права
на чуже майно” відповідно. Сама ж Книга називається „Право власності та інші речові права”.
Як бачимо, назва книги, будучи родовою стосовно назв розділів, не є співрозмірною і передбачає
крім права власності, існування інших речових
прав. При цьому в самому Кодексі під „іншими”
зазначаються тільки права на чужі речі. Думаємо, що така ситуація пов’язана з тим, що в проекті ЦК України поряд з правами на чужі речі окремо виділялось ще й право володіння. Однак
при доопрацюванні проекту концепція речових
прав була змінена і право володіння було включено як одне з видів прав на чужі речі. Зміни ж
до назви Книги ІІІ внесені не були. У зв’язку зі
сказаним, думаємо, що назва Книги ІІІ ЦК України має бути змінена на „Право власності та права
на чужі речі”.3 Таке формулювання дозволить
уникнути зазначених суперечностей і найбільш
повно відтворюватиме сутність правових категорій, які належать до сфери правового регулювання відповідної книги.
Що ж до розділу ІІ книги ІІІ ЦК України,
то тут теж вбачається певна непослідовність. Замість традиційно використовуваного терміна
„право на чужу річ” книга ІІІ ЦК України і, зокрема, розділ ІІ цієї книги оперує категорією
„право на чуже майно”. Здавалось би, жодних
проб-лем немає, оскільки терміни майно і річ
використовуються в книзі ІІІ Кодексу як тотожні.4 Однак, з позиції речово-правової концепції
Вирішення питання про назву ІІІ книги залежить
ще й від того, як розглядатиметься право володіння.
Автор даної роботи глибоко переконаний, що право
володіння не є (і ніколи не було) правом на чужу річ,
як це передбачено ЦК України. Однак поки право
володіння розглядатиметься як право на чужу річ,
така помилка буде неминучою.
4
Як приклад можна навести зміст статті 316 ЦК України „правом власності є право особи на річ (майно)
3
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Питання термінології інституту прав на чужі речі в цивільному праві України

самого Кодексу такий підхід, на наш погляд, неприй-нятний, оскільки річчю, відповідно до змісту ст.179 ЦК України, є предмет матеріального
світу. Поняття майна дещо ширше і, крім самої
речі (сукупності речей), включає ще й права та
обов’язки, які також можуть виступати самостійними об’єктами цивільних прав. Зі сказаного
випливає, що ЦК України допускає можливість
існування права власності (права на чужу річ) на
суб’єктивне право, що абсолютно не узгоджується з принципами правового регулювання вітчизняного правопорядку, оскільки об’єктами речових прав можуть виступати суто індивідуальновизначені речі. Крім того, правомочності володіння, користування та розпорядження окреслюють саме можливості власника щодо господарського впливу на річ. Тому щодо
суб’єктивних цивільних прав (у рамках традиційного підходу розуміння права власності) ці
правомочності застосувати не можна.5
Разом з тим варто відзначити, що в окремих країнах конструкція „право на право” існує і
при цьому досить добре прижилась. Відповідно
до Німецького цивільного уложення (далі НЦУ)
її використання можна спостерігати, як мінімум,
у трьох випадках: 1) при переході права власності на гроші в безготівковій формі – в формі прав;
2) при передачі прав у заставу (§ 1273-1296
НЦУ); 3) при встановлені узуфрукту на права
(§1068-1084 НЦУ). Використання названих схем
забезпечується тим, що німецька цивілістика
сприйняла римську ідею розширеного тлумачення поняття „річ”, яке охоплювало, крім власне
речей, і права. Тому в німецькій літературі питання про те, чи є права поряд з речами об’єктами права власності і прав на чужі речі, не викликає сумнівів і заперечень [2, с.58-61]. Схожа
ситуація і в Цивільному законодавстві Фран-ції,
за яким об’єктом права власності може бути
узуфрукт, сервітут, а також різного роду земельні повинності (ст. 526 Французького цивільного
кодексу – далі ФЦК). Однак найбільш широко
...”. Далі по тексту названої Книги використовується
як термін „річ” (ст.ст. 331, 332, 335, 336, 337 ЦК України та ін.), так і „майно” (ст.ст. 317, 319, 320, 322,
323, 401 ЦК України та ін.). А оскільки в науці прийнято вважати, що права на чужі речі є похідними від
права власності, то очевидно, що об’єкти права власності можуть виступати об’єктами прав на чужі речі.
5
Суб’єктивне право здійснюється, але ним не користуються і не розпоряджаються. Хоча в широкому розумінні термін „розпорядження” інколи вживається і
щодо суб’єктивних прав. Проте в конкретно-юридичному розумінні таке використання некоректне.
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майнові права розглядаються об’єктом права
власності у Цивільному кодексі Нідерландів (далі
ЦК Нідерландів). Відповідно до ст.ст. 1, 2 і 6 книги
3 ЦК Нідерландів, майно, яке є предметом регулювання цивільного законодавства, включає в себе
речі, тобто матеріальні об’єкти, які можуть знаходитись під контролем людини, і майнові права.
В рамках же вітчизняного правопорядку
така конструкція поки що використовуватись не
може, тому книга ІІІ ЦК України має бути узгоджена з відповідними положеннями Кодексу, які
присв’ячені об’єктам цивільних прав. Для цього
слово „майно” потрібно замінити на „річ”. Іншим
альтернативним варіантом розв’язку проблеми є
уточнення терміна річ шляхом розширення його
змісту і поширення останнього на майнові права,
визнавши цим можливість встановлення речових
прав на суб’єктивні цивільні права. Однак можливість впровадження такого сценарію має бути
ґрунтовно вивчена.
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Summary
In this article questions of terminology of institute of the rights to another’s things in civil law of
Ukraine are described.
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НДІ інтелектуальної власності АПрН України,
комітет з питань правової політики Верховної Ради України, Київ
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Розбудова демократичної держави та громадянського суспільства, як і реалізація принципів та цілей такого суспільства, розпочинається
на місцевому рівні. Відповідно, важливо те, щоб
саме на місцевому рівні були створені усі передумови для реалізації громадянами свого права участі
у політичній діяльності, як це робиться у країнах
Європейського Союзу. Участь громадян у процесі
прийняття рішень, реалізація їхніх прав щодо ефективного управління, відповідні механізми прямої
демократії – усі ці питання повинні вирішуватися
на місцевому рівні і виконуватися на основі спільної діяльності органів місцевого самоврядування і
місцевих органів державної влади.
Місцеве самоврядування є одним з найважливіших елементів демократичних систем
урядування. За останні двісті років право на місцеве самоврядування стало конституційно визнаним у більшості держав як Західної Європи,
так і світу: конституційні норми гарантують муніципалітетам і провінціям (областям, регіонам
тощо) право самостійного урядування й самоорганізації. На шлях конституційного закріплення
основ місцевого самоврядування, у тому числі
децентралізації та деконцентрації центральної
влади, встали й країни Східної Європи.
Тому цілком виправдана – як в історичному, так і політичному, соціальному, економічному аспектах – необхідність проведення на сучасному етапі реформи, спрямованої на перенесення
навантаження в наданні соціально значущих і
громадських послуг на місця з метою максимального зближення зі споживачем. Саме тому тема децентралізації влади, підвищення ролі місцевого самоврядування у життєдіяльності місцевих
громад залишається однією з найбільш актуальних у громадянському суспільстві країни.
Місцеві громади відіграють важливу роль у
економічній системі держави. Тому гармонізація
українського законодавства про місцеве самоврядування, спрямована на впровадження прийнятих міжнародних та європейських стандартів,
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

повинна стати важливим кроком на шляху розвитку та вирівнювання економічних умов існування регіонів в Україні, особливо враховуючи
сучасні тенденції зовнішньополітичного курсу
нашої країни.
Однією з головних цілей реформи місцевого самоврядування в Україні має бути його наближення до європейської конституційної практики та загальних принципів врядування. Тим
більше, що існує тривалий європейський досвід
існування місцевого самоврядування, який є невід’ємною частиною принципу так званого
„ефективного управління”, і який може бути корисним для подальшої реалізації української реформи місцевого самоврядування.
Варто звернути увагу, що процеси, які відбуваються тепер в Україні: обговорення адміністративно-територіальної реформи, запропонованої урядом країни, подовження опрацювання
Концепції адміністративної реформи на різних
рівнях (як в органах державної влади, так і у
будь-яких організаціях, що представляють інтереси місцевого самоврядування), і, врешті-решт,
визнання 13.09.2005 р. Конституційним Судом
України такими, що не суперечать Конституції
України та не зачіпають територіальних інтересів держави, положень законопроекту №3207
щодо реформи місцевого самоврядування, що
тягне за собою можливість розгляду парламентом чергових змін до Конституції України, свідчать про наростаючу роль і значення територіальної громади у житті суспільства.
Реформа місцевого самоврядування повинна мати на меті здійснення процесу децентралізації. Беззаперечною істиною політичної теорії і
практики є те, що лише децентралізовані держави забезпечують ефективне управління. Саме
тому принципи субсидіарності та децентралізації
є принципами спільного європейського конституційного права і мають економічне значення.
Згідно з економічною теорією державності, децентралізована організація влади сприяє зрос101

О.П. Орлюк

танню економічного потенціалу держави [4]. Самодостатні й активні в економічному житті громади і міста є ознаками, які характеризують децентралізовану політичну систему.
Здійснюючи
розбудову взаємовідносин
між центральним урядом та органами місцевого
самоврядування, всі демократичні нації намагаються досягти двох основних цілей, які можуть
водночас суперечити одна одній: 1) забезпечення
права на місцеве самоврядування, що є основоположним принципом демократичного урядування, а також здатності субнаціональних органів
влади коригувати програми задоволення конкретних потреб своїх виборців та пристосовуватися до
місцевих умов; 2) визначення функцій і обов’язків
місцевої автономії щодо загальнодержавних цілей,
оскільки за центральним урядом залишаються
обов’язки загальнодержавного характеру, у першу
чергу - захист прав усіх громадян [8].
Дослідження світової практики діяльності
територіальних громад з метою забезпечення та
захисту власних інтересів дозволяє зробити висновок, що реальний статус місцевого самоврядування залежить від його фінансових можливостей. Фінансові ресурси, які знаходяться у розпорядженні громад, повинні відповідати і забезпечувати реально виконання тих завдань, що стоять
перед місцевим самоврядуванням, оскільки органи
місцевого самоврядування у багатьох країнах є головними постачальниками товарів місцевого споживання і комунальних послуг у державі.
Такий висновок знайшов своє розуміння у
міжнародної спільноти та нормотворців. Наявність і забезпечення достатнього фінансування
для виконання завдань місцевими органами є
принципом Європейської Хартії про місцеве самоврядування; українського конституційного
права. Європейська хартія місцевого самоврядування, яка визначає принципи місцевої автономії
і місцевого фінансування, якщо така автономія
має бути справжньою, закріплює, що місцева
влада має бути наділена правом формувати свої
власні податкові надходження для фінансування
місцевих програм. У випадку, коли надання послуг вимагає центральний уряд, то або він має забезпечити належне фінансування, або місцевій
владі треба дати право оподатковувати з метою
фінансування виконуваних послуг (стаття 8).
Органи місцевого самоврядування у різних
країнах відрізняються за трьома аспектами функцій з надання послуг: 1) залежно від того, чи послуги, які вони надають, є обов’язковими на підставі рішення центрального або субнаціонального
уряду, чи вони надаються на розсуд місцевої
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влади; 2) за ступенем свободи, яку органи місцевого самоврядування мають у визначенні того, як
виконуватимуться послуги; 3) конкретні послуги,
що надаються на місцевому рівні [8].
Потрібно звернути увагу, що упродовж
останніх десятиріч у країнах Європи спостерігається тенденція до більшої децентралізації та автономії органів місцевого самоврядування. Цей
перехід до передання повноважень місцевим органам влади пояснюється декількома основними
причинами: по-перше, зростанням потреби у демократії на місцевому рівні; по-друге, розосередженням фінансово-бюджетних функцій, які передаються від центру до органів влади на місцях.
Яскравим прикладом спроможності розв’язати
проблеми децентралізації та деконцентрації державної влади на рівні місцевого самоврядування
є досвід Польщі, Чехії, Угорщини.
Відносини між центральною та місцевою
владами можуть набувати різноманітних форм.
Найбільш поширеними є юридично-конституційні або економічно-фінансові форми, однак
політичні, судові чи адміністративні відносини
мають не менше значення [5, 7]. Як правило,
центральні законодавчі органи мають у своєму
розпорядженні низку засобів впливу на структуру та діяльність органів місцевого самоврядування. Вони застосовують різні комбінації таких
засобів у своїх відносинах з органами місцевого
самоврядування. Програми, які мають виконуватися органами місцевого самоврядування, можуть містити норми, ухвалені законодавчим органом країни, які приписують або забороняють
здійснення місцевою владою тих чи інших дій.
Щодо фінансової сторони, то законодавчі
органи можуть ухвалювати закони стосовно повноважень на отримання місцевих доходів і свободи їхнього витрачання. Крім того, законодавчі
органи можуть надавати населеним пунктам
грошові суми у вигляді субсидій, щоб спонукати
їх до діяльності, яку б вони інакше не могли
здійснювати.
Кожна країна має істотні політичні, правничі, економічні, адміністративні, соціальні та
культурні відмінності порівняно з іншими. Водночас є цілий комплекс конкретних проблем,
пов’язаних з місцевим самоврядуванням, на які
необхідно зважати центральній владі в будь-якій
країні: системи міжурядових стосунків; структура та політика; міжурядові фінансові стосунки і
фінансування місцевого самоврядування; функції з надання послуг; механізми врегулювання
конфліктів між владними рівнями; регулятивні
повноваження щодо місцевої власності тощо.
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Фінансові аспекти реформи місцевого самоврядування в Україні

Отже, масштаби та ефективність місцевого
самоврядування, а також і внесок, який воно може зробити у добробут громади, регіону та держави, значно залежать від характеру стосунків
між різними рівнями влади. З одного боку, центральна влада може через закони, нормативні акти
виконавчих органів накладати істотні обмеження
на повноваження місцевих органів влади. З іншого боку за умов місцевої автономії, органи
місцевого самоврядування мають широку свободу в урядуванні в межах підвідомчої їм території.
Визначено, що побудова цілісної системи
місцевого самоврядування повинна ґрунтуватися
на принципах (які прийнятні і для України) [4]:
місцеві органи влади мають повне право реалізовувати свої повноваження та власні ініціативи
стосовно будь-якого питання, що не виключено з
їх компетенції і не віднесено до сфери повноважень будь-якого іншого органу влади; повноваження, надані місцевих органам влади, повинні
бути повними й вичерпними та не обмежуватися
іншими центральними чи регіональними органами влади, крім випадків, установлених законодавством; державні завдання мають загалом виконуватися тими органами влади, які найближчі
до громадян. У питанні наділення повноваженнями органу влади треба враховувати обсяг і характер завдання та вимоги щодо ефективності й
економічності; місцеве самоврядування повинно
мати повний автономний контроль над джерелами власних (грошових) надходжень та право
приймати вирішення про їх розподіл для виконання власних функцій. Необхідно встановити
чіткий розподіл податків і місцевих стягнень до
бюджету; система (грошових) переказів між центральним, регіональним і місцевими бюджетами
повинна ґрунтуватися на об’єктивних і визначених
правилах, які мають бути прозорими та загальновідомими; система підзвітності стосовно збору доходів і здійснення видатків повинна бути чітко визначена; необхідно запровадити чіткий розподіл
відповідальності за надання послуг між органами
державної влади, що приймають рішення.
Ситуація, що склалася в Україні у сфері
міжбюджетних відносин, характеризується сьогодні низькою ефективністю, що пояснюється
рядом факторів.
З одного боку, мова йде про превалювання
в державі при побудові бюджетних відносин
принципу бюджетного унітаризму. Бюджетний
унітаризм, під яким розуміють організацію відносин між Державним бюджетом України та місцевими бюджетами, а також між окремими ланками місцевих бюджетів на засадах єдиних виЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

значених і законодавчо закріплених державою
принципів, інструментів і методів, що використовуються для забезпечення соціально-економічних інтересів центру, місцевих органів влади
та органів самоуправління і спрямовані на досягнення єдиних стандартів громадських послуг на
всій території країни [12], сьогодні повинен бути
переглянутий державою як визначальний принцип організації міжбюджетних відносин. У бюджетному унітаризмі організація міжбюджетних
відносин визначається центральними органами
влади відповідно до законодавства. Однак саме в
умовах бюджетного унітаризму виникає проблема, пов’язана з визначенням рівня допустимої
централізації коштів у державному бюджетів і,
відповідно, тієї межі, за якою суб’єкти держави
втрачають стимул до формування своїх місцевих
бюджетів за рахунок власних джерел. В Україні
це проявляється в активному застосуванні таких
фінансових інструментів, як міжбюджетні трансфери (дотації, субвенції), які пов’язані з процесами переміщення фінансових ресурсів від одного рівня влади до іншого.
Характерною є і відсутність чітко визначених рівнів децентралізації фіскальної системи
відносно різних ланок бюджетної системи (тобто
питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному
бюджеті, розподілу повноважень щодо фінансування повноважень – власних і делегованих –
між рівнями влади, розподілу доходів між видами бюджетів тощо), яка тягне за собою низьку
ефективність чинної системи міжбюджетних відносин. Тому можна погодитися з деякими позиціями, що почали висловлюватися у спеціальній
літературі, з приводу необхідності удосконалення методології формування міжбюджетних трансфертів на базі принципу територіальної
прив’язки податків [11], що має на меті підвищення фіскальної самостійності та відповідальності органів місцевого самоврядування шляхом
розширення податкового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць.
Бюджет місцевого самоврядування (якщо
брати світову практику) виконує, принаймні, три
основні функції:
1. Він є робочим господарським планом, за
яким діє виконавчий орган і від якого він самостійно може відхилятися лише у чітко визначених незначних межах. Тобто бюджет можна
вважати демократичним засобом регулювання,
який впроваджує політичні плани ради (представницького органу) в життя.
2. Бюджет дає можливість бачити фінансовий стан і розвиток громади, оскільки порівнян103
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ня доходів і видатків бюджету наглядно показує
загальні тенденції і проблеми територіальних
громад. Отже, з`являються підстави для визначення причин і пошуку засобів подолання фінансових проблем самоврядування.
3. Бюджет є носієм політичних пріоритетів
правлячої більшості представницького органу, а
окремі статті надходжень до бюджету дають змогу
судити про потенціал місцевих підприємств.
В Україні місцеві бюджети самостійні, вони не включаються до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та
інших місцевих бюджетів.
Забезпечення достатнього фінансування
для виконання відповідних завдань органами
місцевого самоврядування є принципом, закладеним і Конституцією України (ст. 142) [1], і
Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні» (ч. 3 ст. 16) [3]. Зокрема, відповідно до ч.
3 ст. 142 Конституції України, держава бере участь
у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансового підтримує місцевого самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів
державної влади, компенсуються державою.
У випадках неможливості покрити свої поточні видатки за рахунок власних, закріплених і
регулюючих доходів, місцеві органи влади мають право на фінансову підтримку у формі дотацій вирівнювання або цільових субвенцій з вищестоящих бюджетів. А по відношенню до нижчестоящих бюджетів органи місцевого самоврядування мають право затверджувати нормативи
відрахувань, визначати джерела доходів, здійснювати фінансову підтримку у формі дотацій
вирівнювання.
Поряд із цим місцеве самоврядування повинно мати повний автономний контроль над
джерелами власних надходжень і право приймати рішення про їх розподіл для виконання
власних функцій. Тому актуальним питанням є
необхідність встановлення на законодавчому рівні чіткого розподілу податків і місцевих стягнень
до бюджету.
У контексті проблеми, що розглядається, слід
зауважити, що прийнятий у 2001 р. Бюджетний
кодекс України [2] частково вирішив питання законодавчого закріплення доходів бюджетів місцевого самоврядування. Позитивним наслідком реформованого бюджетного законодавства можна
вважати певне зростання самостійності місцевих
бюджетів; більш прозорим і реалістичним став
процес планування ними видатків і доходів.
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Однак, ведучи мову про ефективність правового забезпечення фінансової діяльності місцевого самоврядування, ми стикаємося з певною
декларативністю ряду принципів, на яких будується бюджетна система країни і які безпосередньо повинні враховуватися при організації фінансової діяльності муніципальних органів.
У першу чергу це стосується принципу самостійності, що міститься у п. 3 ст. 7 БК України.
Кодекс закріплює, що самостійність бюджетів
забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів, правом відповідних органів
державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування на визначення напрямів використання
коштів відповідно до законодавства України,
правом Верховної Ради АРК та відповідних рад
самостійно і незалежно одне від одного розглядати
та затверджувати відповідні бюджети. Крім того,
до принципу самостійності включається відсутність відповідальності бюджетів за взятими бюджетними зобов’язаннями один перед одним.
Однак поняття самостійності значно ширше, ніж це викладено у Бюджетному кодексі.
Сюди належить додати і наявність власних джерел доходів бюджету кожного рівня, які визначаються як Бюджетним кодексом, так і поточними актами про бюджет; і, що саме головне, – не
лише наявність власних джерел доходів, а й розмір і рівень власних доходів у обсязі відповідного бюджету, що не забезпечується законодавством на жодному рівні місцевої влади.
Зауважимо, що не лише принцип самостійності характеризується певною декларативністю. Це стосується і принципів повноти, обґрунтованості, субсидіарності тощо.
Аналізуючи окремі напрями фінансової
діяльності органів місцевої влади та місцевого
самоврядування, можна зробити такі висновки.
Формування доходної частини місцевих
бюджетів. Чинним бюджетним законодавством
для місцевих громад закладена спроможність
нарощувати свої фінанси за рахунок власних зусиль та ефективної праці. Частково це пояснюється тим, що Бюджетний кодекс вивів власні
доходи місцевих бюджетів з розрахунку міжбюджетних трансфертів. Водночас у законодавстві
залишається низка прогалин або суперечностей,
які не дають можливості говорити про реальну
фінансову спроможність місцевого самоврядування здійснювати власні повноваження.
Бюджетний кодекс містить перелік доходів,
що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування (статті 64 – 68) і враховуються при
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.
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визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.
До найбільш суттєвих з них відносяться прибутковий податок з громадян і плата за землю в розмірі, що визначаються бюджетним законодавством. Визначені податки і збори складають кошик
доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування. Обсяг кошика доходів відповідного бюджету визначається із застосуванням індексу відносної податкоспроможності бюджету міста чи району на основі даних про фактичне виконання відповідного бюджету за три
останні бюджетні періоди.
А в ст. 69 Бюджетного кодексу міститься
перелік доходів місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів. Сюди відносяться місцеві податки і
збори; закріплені за відповідним бюджетом частки плати за землю, податку з власників транспортних засобів, податку на промисел, плати за
забруднення навколишнього природного середовища тощо. Також до власних доходів місцевих
бюджетів відносяться доходи від комунальної
власності, власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок бюджетів відповідного рівня, надходження від місцевих грошово-речових лотерей та інші платежі.
Однак в Україні є проблема, пов’язана зі
скороченням фінансової бази органів місцевого
самоврядування, фінансових можливостей місцевої влади та фінансових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні місцевих органів влади.7
Зрозуміло, що місцеві органи зацікавлені
збільшити питому вагу власних джерел надходжень у структурі місцевих бюджетів. І однією з
Зокрема, з середини 90-х років до початку 2000 року частка місцевих бюджетів у валовому внутрішньому продукті скоротилася вдвічі, з 16,1 % до 8,3 %. На
початок 2000 р. місцеві бюджети становили лише 3
млрд дол. Станом на 1 січня 2005 р. до доходної частини загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 17402,3
млн. грн., або 109,2 % розрахункового показника
МФУ на 2004 р. За 2004 р. 638 місцевих бюджетів, а
це 92,6 % всіх місцевих бюджетів, перевиконали річні
розрахункові показники МФУ. Загальна сума перевиконання – 1896,2 млн. грн. За даними Державного
казначейства України, станом на 12 січня 2005 р. розрахунки з дотації вирівнювання проведені з місцевими бюджетами в сумі 7356,4 млн.грн., або на 100,0 до
розпису на 2004 р. За оперативними даними станом на
1 серпня 2005 р. до доходної частини загального фонду місцевих бюджетів надійшло 12366,4 млн. грн., або
56,6% розрахункового показника МФУ на 2005 р., що
на 2570,8 млн. грн. більше від показника надходжень
за січень-липень минулого року.
7
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підстав реалізації такої мети є запровадження
єдиного алгоритму обрахунку планових обсягів
доходів місцевих бюджетів. Фактично лише один
податковий податок з фізичних осіб дає більшу
частину надходжень і немає інших стабільних
надійних доходів місцевих бюджетів.8
Наступним за обсягом є надходження до
місцевих бюджетів є плата за землю. Місцеві податки та збори становлять у середньому лише до
10 % обсягу місцевих бюджетів.
Тому доцільною виглядає пропозиція щодо
закріплення на законодавчому рівні можливості
поповнення місцевих бюджетів за рахунок основних податків – податку на прибуток підприємств і податку на нерухомість, якщо останній
буде прийнятий парламентом.
Якщо порівнювати це з європейською
практикою, то, наприклад, у Польщі виконання
завдань гміною опирається на принцип самостійності. Фінансову самостійність гміни регулює Закон «Про фінансування гмін» від 10 грудня 1993 р. (ст. 4,5), який встановлює доходи гміни [6]. До обов’язкових доходів гміни відносяться: 1) надходження з податків, визначених на
основі окремих законів: від сільського господарства; нерухомого майна; лісового господарства;
транспортних зборів; господарської діяльності
фізичних осіб; сплачуваного у формі податкової
карти (єдиного податку); спадщин і дарувань;
з власників собак; 2) надходження з оплат: гербового збору, експлуатаційного, місцевого та
інших, які справляються на підставі окремих регулювань; 3) частки в доходах, що становлять
доход державного бюджету у розмірі: а) 16% від
надходжень з прибуткового податку від фізичних
осіб, які проживають на території гміни; б) 5 %
від надходжень з прибуткового податку від юридичних осіб та організаційних одиниць, які не
мають статусу юридичних осіб, розташованих на
території гміни; 4) доходи бюджетних одиниць
гмін, включаючи доходи зі штрафів і примусових
Підтвердженням цього висновку є статистичні дані, представлені Міністерством фінансів України. Зокрема, за період січень – серпень 2003 р. місцевими
бюджетами отримано 8231,9 млн. грн. цього податку,
що складає 73 % від загальної суми доходів їх загального фонду. Податок з доходів фізичних осіб залишився основним бюджетоутворюючим джерелом доходів і у 2004 р. У структурі загального фонду місцевих бюджетів питома вага податку становила 69%.
На 2005 р. (серпень) цей показник - 82,0%. При цьому
отримано на 27,5% більше, ніж за відповідний період
минулого року.
На 2006 р. прогнозується дохід місцевих бюджетів у
розмірі близько 32,9 млрд. грн.
8
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покарань, а також внески від одиниць позабюджетної економіки; 5) доходи від майна гмін; 6) загальна субвенція та дорожня субвенція, що визначені
згідно з положеннями зазначеного закону.
Крім того, гміни можуть отримувати також
необов’язкові доходи, що включають: цільові
дотації з державного бюджету на до фінансування власних завдань гмін; надходження від оподаткування жителів; спадщина та дарування; відсотки з коштів гмін, що накопичені на банківських рахунках і відсотки з позик, наданих гміною;
цільові дотації на завдання, реалізовані гміною на
основі домовленостей з органами урядової адміністрації або іншими самоврядними одиницями; цільові дотації з державного бюджету на завдання
державної адміністрації, які було передано на виконання гміні, а також цільові дотації на інші завдання, які були делеговані гміною згідно з положеннями законів; дотації з цільових фондів.
Окреме місце у фінансовій діяльності займають повіти.9 За своїм походженням усі завдання повіту розподіляються на власні, делеговані та
доручені. Власні повноваження повіт виконує за
власні кошти. Делеговані завдання виконуються
за законом або на підставі порозумінь. Закони
Республіки Польщі, розпорядження Ради Міністрів, міністерств або воєводи можуть визначати
певні завдання, які належать розв’язувати повітові. Також за домовленістю або угодою з центральними органами влади повіт може взяти зобов’язання щодо виконання певних додаткових
завдань. Доручені завдання повіт виконує на основі порозуміння (угоди) з іншими одиницями
місцевого самоврядування. Усі делеговані або
доручені завдання мають бути профінансовані тим
органом, який делегував або доручив повітові виконання цього завдання. Громадський порядок,
безпека, оборона, боротьба з безробіттям вважаються завданнями центрального рівня державного
управління; їх виконання повітом відповідно фінансуються з центрального бюджету [10, 15].
У Швеції муніципалітети не підпорядковані округам; правильніше буде сказати, що кожна
з цих одиниць має окремі відносини з центральним урядом. Муніципалітети є незалежними
юридичними особами, чию автономію, як зазнаВнаслідок реформи територіального устрою
Польщі було утворено 308 повітів і 65 міст на правах
повіту, які разом із завданнями гуманного характеру
реалізують завдання та повноваження повітових органів самоврядування. Серед 65 міст на правах повіту
18 мають населення від 100 до 150 тис. осіб, 14 – від
200 до 500 тис. осіб, 4 міста з населення більш ніж
500 тис.
9
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чено вище, закріплено шведською Конституцією.
Муніципалітети мають монопольні права на
прийняття рішень на субнаціональному рівні у
містобудуванні й плануванні розвитку сільських
районів, забезпеченні житлом, наданні комунальних послуг і в соціальному забезпеченні. Ці
послуги не надаються окружними органами, тому дублювання відсутнє; крім того, муніципалітети не підпорядковані ні окружній раді, ні
окружній адміністративній раді [13, 14].
Як і решта скандинавських країн, Швеція
посідає високе місце щодо частки місцевих фінансів, які досягають у середньому до 25 відсотків від ВВП. Статистичні дані свідчать про високий ступінь децентралізації, а високий рівень
місцевих податкових надходжень вимагає фінансування через субсидії лише на одну третину.
Реформи місцевого самоврядування 1991-1992
років остаточно завершили процес перетворення
шведського самоврядування в досить автономний і фінансово незалежний інститут.
Базу для податків рад муніципалітетів і ленів установлює держава. Органи місцевої влади
можуть впливати на розміри своїх податкових
надходжень, якщо мають право встановлювати
власні ставки оподаткування, яке їм забезпечує
Конституція Швеції. У цьому праві вбачають
один із наріжних каменів їхньої самостійності.
Ради муніципалітетів і ленів можуть одержувати
податкові надходження або за рахунок власної
бази оподаткування, або коштом державних субсидій. Ці надходження можуть складатися з податків різних типів: прибуткових податків, податків на капітал, податків на майно, корпораційних податків, податків на нерухомість тощо.
Проте наразі у Швеції єдину податкову базу рад
муніципалітетів і ленів становлять особисті доходи місцевих мешканців.
Ступінь місцевої автономії значно залежить від джерела податкових надходжень. Найбільшою незалежністю ради муніципалітетів і
ленів користуються, якщо кошти походять з власної місцевої податкової бази, і вони можуть на
власний розсуд установлювати ставки оподаткування у межах, визначених законом. У випадку,
коли податкові надходження рад муніципалітетів
і ленів складаються винятково з державних субсидій, асигнованих на спеціальні цілі, самостійність органів місцевого самоврядування найбільш обмежена. З погляду ступеня автономії,
субсидії на вирівнювання податкових надходжень і незв’язані державні субсидії посідають у
цьому ряду проміжне положення.
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Фінансові аспекти реформи місцевого самоврядування в Україні

Зазначимо, що у проекті Бюджетного кодексу, який розроблявся в Україні протягом 20032004 рр., знайшли своє відображення питання
збільшення доходної частини місцевих бюджетів. Наприклад, у п. 4 статті 255 проекту пропонується ввести доходи самоврядних бюджетів у
вигляді податкових надходжень, за винятком
джерел, що спрямовуються до дорожнього й
екологічного фондів (а це 70 % податку від власників транспортних засобів та плата за забруднення навколишнього природного середовища в
частині, що зараховується до місцевих бюджетів), та неподаткових надходжень складають кошик доходів самоврядних бюджетів, від якого
обраховується дотація вирівнювання, в порядку,
встановленому кодексом.
Одним із заходів поліпшення фінансової
бази місцевого самоврядування може бути підвищення ефективності розподілу та використання ресурсів, які сьогодні має місцева влада, в
першу чергу фінанси, землю та нерухомість.
Місцеві бюджети повинні отримувати реальні
кошти від операцій з продажу земельних ділянок
і здачі їх в оренду. Необхідним є ефективно використовувати основні фонди, в тому числі шляхом здійснення підприємницької діяльності і мобілізації доходів, отриманих від результатів її
здійснення, до місцевих бюджетів. Перспективне
і запровадження небюджетних систем розвитку
економіки та соціально-культурної сфери міст, у
тому числі шляхом іпотечного кредитування.
Тим більше, що в Україні вже створена відповідна законодавча база.
Аналіз видаткової політики місцевого самоврядування також дозволяє зробити висновок
щодо недосконалого її законодавчого регулювання.
Всі бюджетні видатки згруповані в Бюджетному кодексі в трьох групах. У першій групі
містяться ті видатки, що фінансуються виключно
за рахунок коштів Державного бюджету, оскільки мають загальнодержавне значення: національна оборона, правоохоронні органи, судочинство, фундаментальні наукові дослідження тощо.
У другій групі (так званому “кошику № 1”)
зібрані видатки, які здійснюються з місцевого
бюджету і беруться до обрахунку при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів. Сюди входять видатки на утримання органів місцевого
самоврядування, освіту, охорону здоров’я, культуру, соціальний захист і соціальне забезпечення.
Розмежування видатків між бюджетами різних
рівнів міститься в главі 14 Бюджетного кодексу і
здійснюється відповідно до завдань і функцій
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органів місцевого самоврядування та місцевої
влади різних рівнів. Законодавство визначає, з
якого бюджету – обласного, районного, міського
або сільського фінансується та чи інша функція.
Градація здійснена за принципом субсидіарності,
за яким надання соціальної послуги тим ефективніше, чим ближче вона розташована до безпосереднього споживача.
Третя група видатків (“кошик № 2”) складається з тих видатків місцевих бюджетів, які не
беруться до обрахунку при визначенні обсягів
міжбюджетних трансфертів. Це видатки на утримання житлово-комунального господарства,
управління комунальним майном, транспорт і
експлуатацію дорожньої системи місцевого значення, регулювання земельних відносин, на
впровадження програм природоохоронних заходів місцевого значення тощо. Аналізуючи зазначені повноваження, можна зробити висновок, що
мова йде про власні повноваження органів місцевого самоврядування.
Саме щодо третьої групи видатків у місцевих бюджетах і виникає більшість проблем практичного характеру. Показовим прикладом може
виступати житлово-комунальна сфера, яка повинна фінансуватися з муніципальних бюджетів.
Оскільки реформування у житлово-комунальній
сфері звелося, здебільшого, лише до підвищення
тарифів на житлово-комунальні послуги, а фінансовий стан профільних підприємств значно
погіршився, місцеве самоврядування стикається
з необхідністю фінансувати значні видатки за
рахунок лише власних доходів. Сфера неприваблива для інвестування, тому можливості залучати додаткові кошти як у сільських та селищних
голів, так і у міських рад майже відсутні.
Тим більше, що у місцевих громад повністю відсутня спроможність отримати додаткові
фінансові ресурси на виконання власних завдань.
Бюджетний кодекс закріплює положення, що
якщо у видатках по “кошику № 1” не вистачає
коштів, то держава бере на себе зобов’язання і
фінансує їх у вигляді трансфертів (дотацій вирівнювання та цільових субвенцій). Однак на видатки, які йдуть на комунальне господарство, тобто
“кошик № 2”, відсутні будь-які методики розрахунків, і ці видатки не можуть фінансуватися за
рахунок дотаційних коштів. Мало того, доходи
від “кошика № 2” можуть автоматично стати видатками по “кошику № 1”, оскільки за кодексом
місцевий бюджет повинен бути бездефіцитним.
Згідно зі ст. 14 та 72 БК України лише бюджет АРК та міські бюджети можуть прийматися
з дефіцитом, і то винятково у частині дефіциту
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бюджету розвитку, який покривається за рахунок
запозичень. Затвердження інших місцевих бюджетів із дефіцитом не допускається. І у випадку
наявності дефіциту місцевий бюджет буде вимушений здійснювати перерозподіл коштів у
межах загальної суми.
Погіршує ситуацію проблема недостатності
доходної бази на фінансування власних повноважень. З одного боку кількість податків і
обов’язкових платежів здається достатньо обтяжливою, але на практиці доходи “кошика № 2”
становлять близько 4 % від загальної суми доходів місцевих бюджетів. Тому зрозуміла неможливість місцевого самоврядування надавати послуги відповідної якості у сфері житловокомунального господарства у зв’язку з відсутністю реальної фінансової бази.
Поряд із визначенням загальних підходів у
формуванні видаткової політики місцевого самоврядування, законодавство встановлює ряд вимог. Зокрема, у ст. 95 Бюджетного кодексу зазначається, що фінансові нормативи бюджетної забезпеченості для місцевих бюджетів коригуються
коефіцієнтами, що враховують відмінності у вартості надання соціальних послуг залежно від: 1)
кількості населення та споживачів соціальних послуг; 2) соціально-економічних, демографічних,
кліматичних, екологічних та інших особливостей
адміністративно-територіальних одиниць.
Базовим чинником при розрахунку мінімальної кількості видатків, необхідних для фінансування з місцевих бюджетів, виступає фінансовий норматив бюджетної забезпеченості,
що використовується для визначення розподілу
міжбюджетних трансфертів. Він визначається
шляхом ділення загального обсягу фінансових
ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бюджетних програм, на кількість мешканців чи споживачів соціальних послуг тощо, та коригується
коефіцієнтами. Загальний обсяг фінансових ресурсів, що спрямовується на виконання бюджетних програм місцевими бюджетами, розподіляється між видами видатків відповідно до пріоритетів бюджетної політики держави. При цьому
спостерігається підвищення відповідального
ставлення керівників місцевих громад до статистичної інформації.
Дослідження практики застосування видаткових норм доводить висновок щодо необхідності їх докорінного реформування.
У цьому контексті логічним пропозиції,
викладені Робочою групою у складі Верховної
Ради України при роботі над опрацюванням проекту Бюджету 2006 р. [9]. Це стосується, зокре108

ма, критики методології розрахунку нормативу
бюджетної забезпеченості, відповідно до якої
Міністерство фінансів визначає трансферти, базується на визначенні макроекономічного показника видатків, які держава спроможна виділити
на галузь. Норматив розраховується як частка від
ділення даного обсягу ресурсів на кількість споживачів. Недоліки даного методу: 1) відсутність
економічного обгрунтування обсягу ресурсів,
який держава передає на фінансування делегованих місцевим бюджетам видатків, що призводить
до порушення вимог статті 81 Бюджетного кодексу щодо забезпечення відповідності між повноваженнями на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами України за місцевими
бюджетами, та бюджетними ресурсами, які повинні забезпечувати виконання цих повноважень; 2) невідповідність розміру фінансового
нормативу бюджетної забезпеченості на одного
отримувача послуг реальній вартості суспільної
послуги за делегованою функцією; 3) відсутність
економічної структури фінансового нормативу
бюджетної забезпеченості, зокрема щодо частки
видатків на оплату праці, адміністративні та капітальні видатки.
Але основна проблема, яка супроводжує
діяльність місцевого самоврядування у фінансовій сфері – це виконання делегованих повноважень. У будь-якій сфері діяльності органів місцевого самоврядування, у тому числі і у фінансовій, повноваження поділяються на власні (самоврядні) й делеговані.
Аналіз норм Законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» дозволяє стверджувати, що
зазначені закони у частині визначення функцій
та компетенції органів місцевого самоврядування
та місцевих органів виконавчої влади фактично
дублюють функції цих органів.
Бюджетний кодекс обмежується лише закріпленням фінансування тієї чи іншої функції з
певної ланки бюджетної системи (ст. 82 БК України).
На виконавчі органи місцевої влади та місцевого самоврядування покладено завдання забезпечити здійснення встановлених законодавством видатків з відповідних місцевих бюджетів з
додержанням установленого розподілу цих видатків між бюджетами. За державою залишається
можливість передати Раді міністрів АРК чи органам місцевого самоврядування право на здійснення видатків. Однак передбачається, що така
передача може відбуватися лише за умови відповідної передачі бюджетних ресурсів у вигляді
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.
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закріплених за відповідними бюджетами загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових
платежів) або їх частки, а також трансфертів з
Державного бюджету України. Крім того, законодавство закріплює за органами місцевого самоврядування право вибору оптимальних напрямів розвитку ринку послуг, зокрема шляхом укладання угод про спільні проекти територіальних
громад (наприклад, у сфері охорони здоров’я,
розвитку фізкультури та спорту тощо).
Зазначимо, що у більшості європейських
країн самоврядні бюджети мають розділене фінансування. Місцеві органи влади наділені власною компетенцією і мають визначені власні джерела бюджетних надходжень для їх виконання.
Друга частина повноважень місцевим органам
влади делегована державою, і держава відповідальна за забезпечення їх виконання необхідними фінансовими ресурсами. При такому фінансовому розподілі диспропорції в розвитку регіонів неминуче спричиняють диспропорцію в місцевих бюджетах. Спроможність виконання власних повноважень і рівень надання послуг населенню можуть мати значні розбіжності.
Тому невипадково, що в депресивних з позицій економічного розвитку територіях можуть
виникати зони соціальної напруги, а це тягне за
собою підвищення уваги до необхідності створення умов рівномірного розвитку регіонів, до
проблеми депресивних територій та програм їх
підтримки [6, 16].
Оскільки базовими в місцевому самоврядуванні є принципи Європейської Хартії, повноваження щодо розв’язання соціально-економічних
питань і відповідна фінансова база перекладаються
з державного на регіональний і місцевий рівень.
Саме це забезпечує найбільш активні включення
населення і органів місцевого самоврядування до
розвитку своєї території, з одного боку, а з іншого
– не стимулює появу від виглядом економічних
негараздів певних політичних тенденцій.
У Німеччині, наприклад, Конституція зобов`язує землі вирівнювати фінансові можливості общин. Фінансове вирівнювання здійснюється
щорічно через закони, які визначають частину
загальних податків, яку мають одержати общини.
Це – прибутковий податок, податок із корпорацій, податок з обороту та промисловий податок.
Федерація також, при посередництві земель, бере
участь у такому вирівнюванні, фінансуючи інвестиційні програми щодо поліпшення інфраструктури в окремих общинах [8, 17]. Фінансові
відрахування общинам з боку земель можуть бути загального призначення, додатковими та ціЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

льовими. Відрахування загального призначення
не зв`язані ніякими умовами, тому можуть використовуватись общиною на власний розсуд. Величина таких коштів залежить передусім від
кількості жителів общини і його демографічного,
вікового, соціального складу. Для покриття бюджетного дефіциту і компенсації недоліків у розподілі відрахувань загального призначення надаються додаткові відрахування. Вони також не
зв`язані певними обмеженнями на використання,
але надаються лише тоді, коли всі інші джерела
уже вичерпані. Цільові відрахування пов`язані з
виконанням общиною певних умов, тобто можуть використовуватися тільки на наперед визначені потреби. Наприклад, на виконання певних
делегованих функцій чи на певні інвестиції.
У нас в країні однією з головних проблем,
що стоїть перед місцевим самоврядуванням, є
невідповідність обсягу видатків, переданих місцевим органам влади на виконання делегованих
повноважень, реальним потребам соціальнокультурної сфери територій, яка забезпечує надання гарантованих державою послуг. При цьому практика доводить, що визначення того, яким
є бюджетне повноваження – власним чи делегованим – повинен вирішувати не Бюджетний кодекс, а інші законодавчі акти, які визначають
компетенцію органів місцевого самоврядування
та місцевих державних адміністрацій і які повинні чітко розмежувати такі повноваження.
Обсяги видатків на делеговані державні
повноваження згідно з бюджетним законодавством обчислюються за нормативами бюджетного
забезпечення на споживача послуг, а їх надання
здійснюється через існуючу мережу бюджетних
закладів. Однак нерозроблений порядок використання коштів на делеговані державні повноваження, що є прямим порушенням норм ст. 18
Бюджетного кодексу, яка визначає, що “метою
регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення відповідності між повноваженнями на
здійснення видатків, закріплених законодавчими
актами України за бюджетами, та бюджетними
ресурсами, які повинні забезпечувати виконання
цих повноважень”.
За окремими даними місцеві органи влади
на виконання делегованих повноважень спрямовують тепер до 60-70 % власних доходів місцевих бюджетів, залишаючи через це без ресурсів
надання населенню, у першу чергу, житловокомунальних послуг. При цьому спостерігається
тенденція зростання обсягу делегованих повноважень, що покладаються на органи місцевого
самоврядування, за умови фінансового забезпе109
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чення державою менше ніж на половину. А це,
зазвичай, призводить до зниження якості послуг і
збитків щодо власності муніципальних органів.
Тому необхідно акцентувати увагу на тому, що у
випадку встановлення розміру бюджетних нормативів держава має чітко і відкрито доводити
органам місцевого самоврядування реальний перелік та обсяги державних послуг, які нею гарантуються, за рахунок таких нормативів. Лише в
цьому випадку може бути забезпечення проведення єдиної соціальної політики держави на території кожної адміністративно-територіальної
одиниці. А підвищувати рівень надання послуг і
розширювати їх перелік понад обсяги, гарантовані державою, зможуть самі територіальні громади за наявності вільних ресурсів.10
Погіршує ситуацію й те, що сьогодні з боку
держави відсутні нормативно-правові документи,
навіть акти рекомендаційного характеру, які б
визначали структуру та обсяги бюджетних послуг в умовах сучасного фінансового забезпечення. Вирішення зазначених питань перекладено на
виконавчі структури місцевих рад, сільських,
селищних, міських голів, керівників бюджетних
установ тощо.
В цілому можна зробити висновок про необхідність реформування міжбюджетних відносин з метою захисту інтересів бюджетів місцевого самоврядування та створення їм належних
умов для фінансування власних та делегованих
видатків. Фінансова ситуація в місцевих громадах та органах місцевої влади повинна дозволяти
їм протягом тривалого часу виконувати всі
обов’язки відповідно до чинного законодавства.
Одним із завдань держави в процесі урядового
планування міжбюджетних відносин повинно
виступати врахування економічної самодостатності місцевих громад та інших органів місцевого самоврядування.
Органи місцевого самоврядування потребують спеціально підготовлених кваліфікованих
кадрів, здатних належно здійснювати управління
місцевими справами.
На сучасному етапі розвитку України необхідне впровадження базових принципів Європейської Хартії місцевого самоврядування, відПоказова ситуація з фінансування самих муніципальних органів. Зокрема, питома вага фонду заробітної плати у видатках місцевих бюджетів становить
тепер близько 70 %, а на 2006 р. планується у розмірі
понад 80 %. Зрозуміло, що тих ресурсів, які залишаються, замало для виконання інших самоврядних
функцій та надання послуг населенню з боку органів
місцевого самоврядування.
10
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повідно до яких повноваження щодо розв’язання
соціально-економічних питань і відповідна фінансова база перекладаються з державного на
регіональний і місцевий рівень. Саме це забезпечує найбільш активні включення населення і органів місцевого самоврядування до розвитку своєї території, з одного боку, а з іншого – не стимулює появу від виглядом економічних негараздів певних політичних тенденцій.
Впровадження європейських стандартів
самоврядування в Україні сприятиме атмосфері
довіри між громадою та місцевою владою, активній розбудові потенціалу громади в аспекті її
участі у суспільному житті, підвищенню прозорості влади на місцях тощо.
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ІНСТИТУТ ПРЕДСТАВНИЦТВА В ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ
Відповідно до чинного податкового законодавства платниками податків, інших обов’язкових платежів можуть виступати фізичні та
юридичні особи, відокремлені структурні підрозділи юридичних осіб. Кожного із зазначених
суб’єктів законодавець наділив певними правами
та обов’язками, які спрямовані на виконання основного юридичного обов’язку підвладної сторони – сплати нею податку чи іншого обов’язкового платежу в розмірах і строках, визначених
у нормативному акті. В сучасних умовах важливим є вирішення питання щодо здатності цих
осіб бути носіями та реалізовувати юридичні
права й обов’язки у сфері відносин зі сплати податків, інших обов’язкових платежів.
Окремі права та обов’язки платника, які він
в силу певних обставин не в змозі самостійно
реалізувати, покладаються на інших осіб - представників. Перелік цих осіб і склад прав та
обов’язків, які можуть бути виконані не особисто
платником, а його представником, визначаються
в законодавстві.
Однак мусимо визнати, що інститут представництва не знайшов достатнього відображення в українському фінансовому законодавстві.
Законодавець звертається лише до окремих його
суб’єктів, зокрема до податкових агентів, законних та уповноважених представників платника
податку, розглядаючи їх повноваження відносно
обмеженого окремим податком кола правовідносин. Відсутні загальні поняття цього інституту та
не визначено його характерних ознак, які б дозволяли однозначне застосування елементів представництва в усіх фінансових, і в першу чергу,
податкових правовідносинах.
Інститут представництва в податковому
праві треба визначити як сукупність норм, якими врегульовано правовідносини щодо виконання фінансових обов’язків від імені та за рахунок
платника обов’язкових платежів іншою особою
відмінною від такого платника. Підставами виникнення представництва є юридичні факти, коло яких визначено в законі.
До суб’єктів інституту представництва в
фінансовому праві належать: 1) владний суб’єкт,
що діє в інтересах держави, виходячи із наданих
йому відповідних владних повноважень; 2) особа, яку представляють. Це може бути як фізична,
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так і юридична особа (або її структурний підрозділ), на яку відповідно до фінансового законодавства покладено певні фінансові обов’язки; 3)
представник – це сторона, на яку покладено
обов’язок від імені та за рахунок фінансовозобов’язаної сторони вступати в ті чи інші фінансові правовідносини. В першу чергу це: 1) законні представники; 2) уповноважені представники. Обсяг повноважень представника залежить від тих юридичних фактів, з яких виникає представництво.
Законний представник як учасник фінансових правовідносин – це особа, яка набуває
статусу представника у випадках чітко окреслених у чинному фінансовому законодавстві. Відносини законного представництва виникають за
прямою вказівкою закону.
Законними представниками юридичної
особи – суб’єкта податкових правовідносин є
відповідальні посадові особи, що діють у межах
повноважень, наданих їм законом чи затвердженими у відповідності з законом статутними документами.
Уповноважений представник платника
податків – це особа, уповноважена платником
представляти його інтереси в контролюючому
органі чи в суді. Уповноважений представник
здійснює свої повноваження на підставі нотаріально посвідченого договору чи довіреності, виданої в установленому порядку.
Є суттєва різниця в статусі законного та
уповноваженого представників. Розглянемо три
основні відмінності між цими суб’єктами. Поперше, законним представником може бути
тільки особа, чітко названа в фінансовому (податковому) законі. Уповноважений представник –
це будь-яка особа, чиї повноваження підтверджені платником в установленому законом порядку.
По-друге, на законного представника фінансові права та обов’язки покладаються законом, не залежно від волевиявлення особи, яку
представляють. Законний представник реалізовує
ті права та обов’язки, які покладено на платника
(чи на іншу фінансово зобов’язану особу). Уповноважений представник може реалізувати тільки
ті права чи обов’язки, на які його було уповноважено платником (чи іншою фінансово зоЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.
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бов’язаною особою) та які зафіксовано в нотаріально посвідченому договорі чи довіреності, виданій в установленому порядку.
По-третє, законний представник фізичної
особи реалізовує права та обов’язки, які платник
самостійно не в змозі реалізувати або через неповноліття, або через недієздатність. Уповноважений представник реалізує ті права та обов’язки, які платник має змогу реалізувати самостійно, однак у силу певних обставин покладає їх
виконання на іншу особу.
Серед представників платника особливу
роль відіграють їх законні представники. Законний представник – це фізична особа, яка реалізує обов’язки, носієм яких є платник податку
(іншого обов’язкового платежу). Законний представник вступає в фінансові правовідносини тоді,
коли платник податку чи іншого обов’язкового платежу не в змозі їх самостійно реалізувати (коли
платник – це фізична особа), або коли він уповноважений їх виконувати, виходячи із закону чи статутних документів (коли платник – юридична особа або її відокремлений структурний підрозділ).
В юридичній літературі висловлюється
думка, що поняття представника в інституті
представництва треба обмежити: 1) законними
представниками, 2) уповноваженими та 3) офіційними представниками [2, c.90-95]. При цьому
поза межами інституту представництва залишаються податкові агенти. Така позиція щодо місця
податкового агента характерна і для російського
законодавця. В Податковому кодексі Російської
Федерації податкові агенти розглядаються в Главі 3 кодексу, яка має назву „Платники податків і
платники зборів. Податкові агенти”. Представництво ж винесено в іншу главу - „Представництво у відносинах, що регулюються законодавством про податки і збори” (глава 4) [3, с.151].
На нашу думку, такий підхід до розуміння
сторін в інституті представництва має цивільноправове коріння і свідчить про його звужене
тлумачення в фінансовому праві.
Податковий агент - це представник платника податку, який у своїй діяльності реалізує
обов’язки, покладені виключно на нього, а не на
платника. І в цьому його головна відмінність від
законних представників платника податків. Податковий агент повинен відповідати таким вимогам: 1) це юридична чи фізична особа, яка
обов’язково є суб’єктом підприємницької діяльності; 2) це особа, яка здійснює виплату доходів
платнику податків; 3) це особа, на яку покладено
податкові обов’язки, відмінні від обов’язків
платника податків.
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Подібні вимоги висуваються і до агента
особи, з доходів якої утримуються страхові внески. Тобто інститут представництва присутній і в
інших фінансово-правових інститутах, оскільки
нормами саме фінансового права врегульовано
повноваження агентів щодо утримання та перерахування ними страхових внесків до фондів загальнообов’язкового соціального страхування та
Пенсійного фонду України, які одночасно виконують і обов’язки податкового агента. В законодавстві про загальнообов’язкове державне соціальне страхування термін „агент платника” не
вживається. Обов’язки щодо утримання і перерахування до відповідного страхового фонду страхових внесків покладаються на страхувальника
(роботодавця). Зокрема, в пункті 2 частини 2
статті 35 Закону України від 2 березня 2000 року
„Про загальнообов’язкове соціальне страхування
на випадок безробіття” наголошується, що „роботодавець зобов’язаний ... своєчасно та в повному розмірі сплачувати страхові внески”.
На наш погляд, законодавець повинен закріпити поняття „агент платника податків та інших обов’язкових платежів”, визначити його
права і обов’язки не тільки відносно окремих
видів платежів, а як загальне поняття для сукупності фінансово-правових інститутів. Одна і та ж
особа, як правило, одночасно виступає агентом
платника кількох різних обов’язкових платежів.
Наприклад, агентом платника податку на доходи
громадян і агентом застрахованої особи щодо сплати нею страхових внесків. Тому доцільно узагальнити вимоги, права й обов’язки суб’єктів, які діють
у сфері фінансово-правового представництва.
В Україні визначення поняття „податковий
агент” наведене у пункті 1.15 статті 1 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”. Це
особа, яка незалежно від організаційно-право-вого
статусу та способу оподаткування іншими податками зобов’язана: нараховувати, утримувати та
сплачувати до бюджету податок з доходів фізичних осіб від імені та за рахунок платника цього податку; вести податковий облік з податку на доходи
фізичних осіб та подавати податковим органам відповідну звітність; нести відповідальність за порушення норм зазначеного закону.
Дії податкового агента щодо нарахування
та виплати доходів на користь платника податку
регламентовані в підпункті 8.1.1 статті 8 Закону
України „Про податок з доходів фізичних осіб”.
При нарахуванні (виплаті) доходів податковий
агент зобов’язаний утримати податок з доходів
фізичних осіб з суми такого доходу за його рахунок за ставками, наведеними у статті 7 зазначе113
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ного закону (до 1 січня 2007 року при виплаті
заробітної плати податок утримується за ставкою
13 відсотків). Перерахування податку до бюджету здійснюється податковим агентом під час виплати оподатковуваного доходу [1].
В українському законодавстві відсутня універсальна характеристика податкового агента як
суб’єкта податкових правовідносин, незалежно від
виду нарахованого та утримуваного ним податку.
Визначення поняття податкового агента,
виведене українським законодавцем у Законі України „Про податок з доходів фізичних осіб” стосується виключно учасників правовідносин щодо
сплати податку з доходів фізичних осіб. При
цьому зауважимо, що дефініція закріплена в указаному Законі майже дослівно повторює норму з
російського законодавства - статтю 24 Податкового кодексу Російської Федерації.
Поняття „податковий агент” було запроваджене українським законодавцем ще за кілька
років до прийняття Закону України „Про податок
з доходів фізичних осіб”. А саме: при врегулюванні правовідносин зі сплати акцизного збору за
участі підприємств з іноземними інвестиціями та
їх дочірніх підприємств.
Визначення податкового агента, наведене в
частині 2 статті 1 Декрету Кабінету Міністрів
України від 26 грудня 1992 року „Про акцизний
збір” (зі змінами і доповненнями), обмежене
правовідносинами зі сплати акцизного збору і не
носить універсального характеру. Так, під терміном „податковий агент” розуміють суб’єкта підприємницької діяльності, що створений у формі
підприємства з іноземними інвестиціями, а також
його дочірні підприємства, філії, відділення, інші
відокремлені підрозділи, право якого на звільнення від оподаткування окремими податками,
зборами (обов’язковими платежами) було підтверджено рішенням суду (господарського суду).
Податковий агент уповноважений: 1) здійснювати нарахування та утримання акцизного збору з
платників цього платежу, 2) вносити суми акцизного збору до бюджету, 3) нести відповідальність за невиконання або неналежне виконання
таких повноважень.
Оскільки особа, яка визначалась як податковий агент, досить рідко виступала суб’єктом
податкових правовідносин зі сплати акцизного
збору, питання її правового статусу як учасника
фінансових правовідносин не було предметом
серйозного наукового аналізу.
Із набуттям чинності Закону України „Про
податок з доходів фізичних осіб” питання участі
в податкових правовідносинах такого суб’єкта як
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податковий агент набуло актуальності. Виникла
необхідність у теоретичному обґрунтуванні окремих аспектів діяльності податкового агента та в
детальному аналізі в зв’язку із цим ряду норм
зазначеного вище закону. Серед проблемних варто виокремити такі питання як: можливість надання статусу податкового агента тій чи іншій
особі (наприклад, нотаріусам); права та обов’язки податкового агента при виплаті окремих видів
доходів, зокрема орендних платежів, дивідендів,
виграшів і подарунків; вплив статусу особи платника податку на користь, якої виплачуються
доходи, на механізм реалізації прав та обов’язків
податкового агента; порядок реалізації прав та
обов’язків податкового агента філією тощо.
Податковий агент, маючи права та обов’язки відмінні від прав та обов’язків платника податку, водночас є свого роду особливим видом
представника платника. Він зобов’язаний нараховувати, утримувати та сплачувати податок
з доходів до бюджету від імені та за рахунок
платника податків.
Тобто можна зробити висновок, що до інституту представництва в податковому праві входять такі суб’єкти, як: 1) законні представники,
2) уповноважені представники, 3) офіційні представники та 4) податкові агенти.
Представник, як і особа, яку він представляє, є підвладним суб’єктом. Підвладні суб’єкти
мають не тільки обов’язки, але й права. Однак їх
права завжди будуть похідними від їх обов’язків.
Можливість участі представника в фінансових правовідносинах та обсяг його повноважень визначаються законом. І особа, яку представляють, і особа, яка представляє, діють у межах, визначених фінансово-правовою нормою.
Права й обов’язки законного представника та податкового агента визначаються не за домовленістю
сторін, а виходячи з припису правової норми.
Оскільки мова йде про інститут представництва в фінансовому праві, то необхідно чітко
відділити його від інституту представництва в
цивільному праві. „Представництво” як категорія фінансово-правова має суттєві відмінності від
цивільно-правового представництва. Представництво в цивільному праві регулюється нормами
Цивільного кодексу України, де в статті 237 зазначається, що „представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від
імені другої сторони, яку вона представляє”. На
відміну від цивільного, в фінансовому праві на
представника покладається обов’язок, а не право,
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здійснити від імені платника конкретні дії щодо
виконання фінансового обов’язку платника.
Стрімкий розвиток податкових правовідносин вимагає законодавчого врегулювання інституту податкового представництва. Необхідно,
по-перше, визначити основні принципи побудови інституту представництва в податковому праві. По-друге, врегулювати статус суб’єктів зазначеного інституту.
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Постановка проблеми. Держава, як союз
публічного характеру, має певні потреби, для
задоволення яких необхідні матеріальні засоби.
Збирання і витрачання цих засобів завжди складало одну з найважливіших функцій будь-якого
уряду. Відомо, що держава є складним економічним механізмом, який володіє більшими в порівнянні з приватним господарством засобами і
здійснює величезну кількість витрат для задоволення своїх специфічних потреб. Складання кошторису доходів і витрат було і є умовою успішного
ведення будь-якого господарства, оскільки необхідно знати, якими засобами воно володіє і на які
цілі вони витрачаються. Хоча державні діячі та науковці в різні періоди розвитку дер-жавності порізному розглядали дану проблему. Саме становленню бюджетного устрою в Імперській Росії, зокрема Україні, і присвячене дане дослідження.
Мета статті. Проаналізувавши наукові
праці дослідників права і фінансів ХІХ ст., розглянути, як формувалися основні уявлення про
бюджетний устрій.
Ступінь наукової розробки проблеми.
В основному джерельною базою даного дослідження стали першоджерела, праці вчених ХІХ ст.
Так, частина ІІІ “Курсу фінансового права” [7]
Д.Львова присвячена формальній організації фінансового господарства, зокрема питанням державного бюджету. Важливе місце в праці
І.Х.Озерова „Основи фінансової науки” [8] також
займають питання бюджету (структура і форми
державного бюджету), який є центральною ланкою фінансової системи держави. Одне із кращих досліджень проблем фінансового права, зокрема бюджету, належить В.О.Лебедєву [6]. Питання державного бюджету він розглядає в тісному зв’язку з історією його розвитку, особливо
в зарубіжних країнах. Не залишив без уваги і
еволюцію науки про бюджет. Власні ідеї автор
підкріплює висловлюваннями зарубіжних дослідників. Розглядаючи проблеми бюджетного
устрою не можна обминути праці Іловайського.
Зокрема, в підручнику фінансового права він
присвятив державному бюджетному устрою ІІІ
розділ [2]. Із сучасних публікацій можна відзначити посібник “Історія фінансового законодавства Росії” [11], де роздл ІІ присвячений розвитку
бюджетного законодавства.
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Виклад основного матеріалу дослідження. В Росії, до кінця ХVIII ст. не було єдиного
бюджету, більше того, уряд не знав, скільки
держава має доходів, скільки витрачає, хто і як
вит-рачає державні кошти. Були лише спроби
скласти дещо подібне до бюджету, правда, це
було зумовлено більше потребою знайти нові
джерела доходів, ніж упорядкувати державне
господарство. Хоча з постійним зростанням масштабів державно-господарської та фінансової
діяльності виникло питання про її планомірність.
Засобом досягнення такої планомірності став
державний бюджет, який знайшов своє вираження в формі державного розпису доходів і видатків. Але розписи того часу (ХVII- ХVIIІ) носили
примітивний характер і не давали справжнього
уявлення про стан державного господарства. Це
були неповні зведення доходів і витрат, як правило, по відомствам окремих приказів, без їхнього об’єднання і централізації [11, с. 59]. До того
ж до появи конституційної держави бюджет
складався більше для зручності влади, а його публічно-правове значення було невеликим.
З початком нового ХІХ століття почався
новий період у розвитку російського бюджету,
тісно пов’язаний з іменем видатного державного
діяча М.М.Сперанського. В 1809 р. витрати державного бюджету Росії у два рази перевищували
доходи. Тоді М.М.Сперанським і був розроблений "План фінансів" - програма фінансових
перетворень, що включає ряд негайних заходів
по впорядкуванню доходів і витрат, яка не втратила своєї актуальності й понині. Ось її основні
положення: забезпечити гласність у затвердженні та виконанні бюджету; надати бюджету силу
закону [12, с. 30]. Витрати повинні відповідати
доходам. Тому ніякий новий видаток не може
бути призначений раніше, ніж буде знайдене
співрозмірне йому джерело доходу. Ніякий збір
не повинен існувати без відома уряду, оскільки
уряд повинен знати все, що збирається з народу
й витрачається [9]. Не зважаючи на всі заслуги
М.М.Сперанського, який намітив майже всі основні принципи на яких повинен базуватися
бюджетний устрій сучасних представницьких
держав, бюджетна практика залишалася недосконалою. Це пояснюється тим, що в бюджетних
правилах, прийнятих у 1811 р., основні положенЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

Нариси історії вчення про бюджет (ХІХ ст.)

ня „Плану фінансів” не були достатньо повно і
послідовно введені, та тим, що до кінця царювання Імператора Миколи І законодавчий порядок установлення бюджету на практиці не застосовувався [2, с. 248].
Одним з найбільших недоліків в організації
бюджетного управління того часу була відсутність єдності каси. Кожне міністерство саме
отримувало свої доходи, саме здійснювало свої
витрати, маючи свою касу, незалежну від будьякої центральної каси. Це виключало будь-який
дієвий контроль у бюджетній сфері і розбалансовувало всю бюджетну систему Росії [11, с.63].
Пізніше відомий учений В.О.Лебедєв, розглядаючи проблеми бюджетного права, одним з найважливіших теоретичних питань визначив питання про систему централізації чи єдності каси.
На його думку, це найкращий спосіб відстежити
їх рух і запобігти різним зловживанням при витрачанні коштів [6, с. 148].
Для вивчення бюджетної справи в Західну
Європу уряд направив державного контролера
В.О.Татаринова [2, с.249]. На основі зібраного
ним матеріалу в 1862 р. Імператором Олександром ІІ були затверджені правила про складання,
розгляд, затвердження, і виконання державного
розпису. Основні тези яких зводилися до такого:
1) єдина система кошторисів для всіх управлінь з
обґрунтуванням необхідності витрат; 2) розмежування постійних і тимчасових витрат; 3) одночасний розгляд і затвердження кошторисів зі
звіркою з останнім звітом; 4) спеціалізація за основними напрямками; 5) прийняття кошторисів
до певного терміну [5]. В певній мірі це дозволило
затвердити на вищому рівні один з основних принципів побудови бюджетів – принцип єдності і повноти бюджету, єдності каси, а також закласти основи державного контролю в бюджетній сфері.
До цих принципів, які внесли певний порядок у розпорядження фінансовими коштами й
обмежили сваволю окремих відомств, приєднався ще принцип публічності державних розписів
(з 1862 р.) і звітів державного контролю (з
1866р.) [11, с.66]. Опублікування державного
розпису зняло багатовікову завісу, що приховувала від суспільства справжній стан фінансів. До
1862 р. кількість державних доходів і витрат зберігалася в суворій таємниці: особам, що складали
розпис, було суворо заборонено розголошувати
про нього будь-які відомості. У цей момент рішучий крок до встановлення більш правильного
відношення уряду до суспільства був результатом крайнього фінансового розладу та бажанням
уряду відновити довіру суспільства повною відЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

вертістю щодо положення фінансів. Але кардинальних змін у фінансових відносинах не відбулося, просто таємне стало явним.
У другій половині ХІХ ст. вчені все більше
уваги стали приділяти питанням бюджетного
устрою. Так, І.Х.Озеров досліджував стан бюджетної справи на прикладі Англії як правової
держави і колиски конституційного бюджетного
права. В своїх дослідженнях він розмежовує поняття “бюджет” і “розпис”. На його думку, розпис відноситься до бюджету як частина до загального. Бюджет - це план ведення державного
господарства на даний період часу, він визначає
загальні норми складання і затвердження фінансового плану; а розпис – це цифровий вираз указаного плану ведення господарства на даний період часу, розглянутий законодавчими установами і затверджений законодавчою владою [8, с.45]. Інакше трактує це питання С.І.Іловайський. Він
розглядає ці два терміни як аналоги. І їх вживання
в різних країнах залежать від мовних традицій [2,
с.140]. Державний бюджет у законодавстві Росії
носить назву державного розпису доходів і видатків, наводить він як приклад [2, с.251]. Не зосереджує на цьому розмежуванні свою увагу І.М.Кулішер, він просто пише “державний бюджет чи
розпис є відображенням всього державного господарства чи фінансів держави” [4, с.5].
Значний внесок у розвиток бюджетного
права здійснив В.О.Лебедєв. Він писав, що бюджет охоплює собою все економічне життя держави, в тому розумінні, що містить економічні
умови його проявів. Закон про бюджет повинен
бути ясним, цілеспрямованим, а оскільки він зачіпає господарство і капітали окремих осіб, то в
зв’язку з цим питання про бюджет складає важливіший момент у законодавстві будь-якої цивілізованої держави. Розрізняє різні види бюджетів, зокрема державний і місцевий. До місцевих
відносить провінційні, земські й общинні.
Значення останніх пов’язується з тим, наскільки розвинуті в держави принципи самоуправління. Предметом детального аналізу також
стали строк дії бюджету, його технічні сторони,
баланс [3, с.19].
Як М.І.Слуцькин [10, с.84-86], Д.Львов [7,
с.468], так і І.Х.Озеров [8, с.9-11] та ін. вченідослідники підтримують розподіл бюджету на постійну (консолідовану) і змінну частини. При такому поділі, у випадку незатвердження бюджету законодавчим органом, доходи, внесені в консолідовану частину, все-таки продовжували б збиратися і
витрати здійснювалися б. Поділ бюджету на постійну і змінну частини, крім цього, має й інші ви117
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годи, зокрема при такому поділі залишається більше часу на обговорення змінної частини.
Історично бюджет в абсолютній монархії
був позбавлений правового значення. Воно виникло, розвилось і закріпилось разом з представницькою формою державного устрою. При ній
правове призначення бюджету проявляється в
тому, що він надає владі, яка його встановлює,
вище постійне керівництво веденням фінансового господарства, а також періодичний нагляд і
контроль над діяльністю підпорядкованих органів управління. В правовому призначенні бюджету втілена одна з найважливіших гарантій законності і доцільності не лише фінансового, але і
взагалі всього управління.
Висновки. В кінці ХІХ ст. вчення про бюджет отримало більший розвиток. За бюджетом
була закріплена законодавча сила, і його положення стали базуватися на наукових принципах,
що надавало йому більшої ваги та юридичної
сили. Державний бюджет будувався на принципах публічності і доступності, так, щоб усі досвідчені люди могли зрозуміти його мову. Якщо
раніше бюджет був більше законом про доходи,
то з 60-х років ХІХ ст. установлювалось співвідношення між витратами держави і джерелами
доходів. Можна виділити такі принципи бюджетного устрою, які були сформульовані наукою
на кінець 19 ст.: публічність бюджету, єдність
бюджету, спеціалізація доходів і видатків, періодичність бюджету, рівновага доходів і видатків.
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Summary
In this article, on the basis of primary sources, development of the budgetary device in Imperial Russia
is discovered.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВЧЕННЯ ПРО ПОДАТКИ В ХІХ СТ.
Постановка проблеми. Вчення про державні доходи, головним елементом якого є теорія податків, займає центральне місце в системі
фінансового права. З наукової точки зору, історію української податкової системи можна поділити на декілька великих періодів. Кожен з них
відповідає історичним особливостям еволюції
української державності.
Звісно, податки тієї чи іншої епохи відображають властивий їй тип, характер і динаміку
соціально-економічних відносин. Історія оподаткування, постачаючи нам факти державного й
економічного буття, безсумнівно, сприяє як розвитку наукових понять про явища суспільного
побуту, так і розумінню і підтвердженню наукових істин. На нашу думку, вдосконалення податкової системи вимагає уважного і ґрунтовного
вивчення вітчизняного досвіду оподаткування
кінця ХІХ - початку ХХ ст., що дозволить ефективніше використовувати теорію і практику податкового будівництва сучасності.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Еволюція теорії податків пройшла довгий період
розвитку та становлення. Ці питання досить детально розглядалися вченими-юристами в другій
половині ХІХ ст. у таких університетських центрах Росії та України, як Москва, СанктПетербург, Одеса, Харків, Ярославль. На початковому етапі свого розвитку (ХІХ ст.) податкова
теорія розвивалася в рамках науки фінансового
права. Як писав А.І.Буковецький “... при виникненні фінансової науки, що народилася в силу
практичних вимог, увага науковців була поглинута переважно доходами ...” 1, с.26. Майже в
кожному підручнику містився розділ з аналізом
податково-правових норм. Крім цього, в другій
половині ХІХ ст. вийшов у світ ряд наукових праць
на стику права й економіки, комплексних досліджень податків, а також праці, присвячені виключно дослідженню податкового регулювання 5, с.8283. У галузі фінансового права теоретичні питання, зокрема вчення про податки, ґрунтувалися на
західноєвропейській законодавчій базі.
Це зумовлено практикою направлення вчених-правників до Німеччини для набуття досвіду чи для підготовки до здобуття наукового
звання. Тому книга М.І.Тургенєва „Опыт теории
налогов” (1818 р.), яка носила чисто теоретичний
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

характер, не містила практичних рекомендацій
до застосування російського законодавства про
фінанси. Хоча автор не писав про Росію, дане дослідження було помічене і визнане в Росії, назване
самим фундаментальним дослідженням теорії оподаткування на той час, а її автор новатором в області фінансів і першим вченим, що дав чудове вчення про податки 12, с.116. В цей час з’являються
цікаві дослідження І.Т.Тарасова, Є.Г.Осокіна,
С.І.Іловайського, Ю.А.Гагемейстера, І.І.Янжула,
І.Х.Озерова,
В.А.Лебедєва,
М.М.Алексєєнка,
А.А.Нікітінського, С.Д.Сидоренка та ін.
Мета статті. Автор ставить за мету розкрити умови формування теоретико-правових положень про податки та основні принципи оподаткування, проаналізувавши наукові дослідження
вчених цього періоду.
Виклад основного матеріалу дослідження. Людина в силу її природних особливостей не
може існувати відокремлено. І навіть у малій
групі неможливо створити всі необхідні умови
для культурного розвитку. Людина прагне безпечного існування, яке може забезпечити лише
об’єднання окремих осіб у суспільні форми.
Процес становлення такої більш удосконаленої
форми організації суспільства як держава супроводжується формуванням публічної влади,
спеціалізацією господарства, необхідністю задоволення загальнодержавних потреб, що вимагає
значних матеріальних ресурсів. Для їх покриття
держава звертається до своїх громадян, вимагаючи від них певних виплат. „Податки, – писав
Микола Іванович Тургенєв, – суть засобів до досягнення мети суспільства чи держави, тобто тієї
мети, яку люди ставлять перед собою при
об’єднанні в суспільство чи при утворенні держави” 12, с.129. Тому існування держави без
податків неможливо в принципі.
Довгий час податкова система розвивалася
емпіричним шляхом, не отримуючи теоретичного підґрунтя. Лише в другій половині ХVIII ст.
з’явилися перші теоретичні розробки. Виявленню суті і визначенню поняття податків присвятили свої дослідження багато вчених, серед яких
були й економісти, і філософи, і юристи. В кінці
ХVIII ст. - на початку ХІХ ст. фінансово-правова
наука розвивалася в руслі науки фінансової, а її,
в свою чергу, розглядали як складову політ119
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економії. Тому теорії податків розвивалася під
сильним впливом різних напрямків політичної
економіки. Такий напрямок як меркантилізм висунув на перший план важливість торгівлі, сильного торгового класу і сприятливого торговельного балансу для країни. Фізіократи внесли в
науку ідею про земельний податок, наполягали
на рівномірному обкладенні всіх громадян. Історичний напрямок підкреслив принцип розвитку,
він показав фінансистам, що фінансово-правові
інститути не є простим нашаруванням окремих
актів, а розвиваються в тісній залеж-ності від
економічних, політичних та інших умов. Економічний матеріалізм указав на роль соціальних
груп в економічному житі держави, боротьба
яких сильно впливає на соціальну структуру.
Різноманітні спроби розібратися в суті податків
проявили себе в різних податкових теоріях. З часом деякі з них набули визнання в громадян, а
деякі залишилися утопічними 7, с.27. В другій
половині ХІХ ст. отримали розповсюдження такі
теорії податків. За Теорією еквівалентності послуг держава є установою, яка надає своїм підданим і громадянам певні послуги – охороняє, судить, забезпечує суспільну безпеку. Податок при
цьому відіграє роль винагороди за надані послуги. Окрім цього, розуміння податку як нагороди
державі, не входить у протиріччя з примусовим
характером його стягнення. Примусовість не має
в даному випадку значення, будучи засобом подолання людського егоїзму. Р.Селігман вважав
дану теорію хибною, і ми з ним погоджуємося,
оскільки неможливо виміряти вартість вигоди,
яку громадяни отримують від держави,
відповідно вона не може служити базою для податку, не кажучи вже про те, що вона суперечить
прогресії в оподаткуванні 2, с.41-42. Іншою є
теорія Адольфа Вагнера, яка по суті не заперечує
теорії еквівалентності пос-луг. Учений визначає
вищою метою податків нівелювання майнової
нерівності і зменшення тим соціального зла,
спричиненого цією нерів-ністю. Тому завдання
податків у тому, щоб вносити зміни в розподіл
валового доходу, що досягається „якщо особи з
невеликим доходом будуть звільнятися від оподаткування, якщо доходи від капіталу будуть
оподатковуватися сильніше, ніж доходи від
праці, і якщо буде введений прогресивний податок” 14, с.164. А.Ваг-нер визнавав існування
двох протилежних, але однаково справедливих і
раціональних податкових систем - фіскальної
(коли панує про-порційне оподаткування) і
соціально-політичної (коли панує прогресивне
оподаткування з метою ослабити нерівність май120

на). Даний розподіл Р.Селігман вважав не
обґрунтованим ні з тео-ретичної, ні з історичної
точок зору 2, с.41.
На думку інших науковців, і це було актуально в той час, податкова система формується
в ході історичного розвитку, а її структура є результатом компромісу між різними соціальними
групами в їх боротьбі за свої права. Так, у період
абсолютної монархії, вся податкова система була
спрямована на досягнення однієї мети – поповнення казни. Причому держава мало хвилювалась про процедуру і способи стягнення податків. Головне щоб якомога більше і швидше надходили грошові засоби. Нерідко практикувалася система відкупів. Поява і розповсюдження прогресивного податку була результатом боротьби за свої права робочих, селян, дрібних виробників і торговців.
У результаті аналізу наукових праць періоду, що розглядається, можна виділити основні
правила оподаткування. 1) Односторонність.
Держава, стягуючи податки, не віддає нічого взамін. Жителі держави платять податки не тому,
що отримують взамін якийсь еквівалент, а тільки
тому, що кожен громадянин чи підданий повинен брати участь у загальнодержавних справах.
2) Особливості використання податкових надходжень. Податки стягуються для утримання
державного апарату, а також для суспільних цілей – будівництво доріг, організація зв’язку, охорона здоров’я, соціальне забезпечення, освіта.
Отже, головна мета податків – задоволення суспільних потреб, що є правовим і моральним обґрунтуванням „державного здирництва”. 3) Особливий порядок стягнення податків. Введення
нових податків, скасування старих та інші зміни
в податковій системі – настільки важливі питання, що їх можуть вирішувати лише законодавчі
органи і лише за допомогою законів. Іван Іванович Янжул з цього приводу зазначає: „Будь-яке
стягнення збору, що базується не на чіткому
приписі закону, а на свавіллі виконавчої влади,
не може вважатися податком. Законним повинен
бути і сам спосіб стягнення податку” 13, с.203.
4) Періодичність. Податки підлягають сплаті в
певні строки, закріплені у відповідних нормативних актах. На відміну від державного мита, яке
має характер одноразової виплати, податки стягуються за встановлений період.
Хоча теорія фінансового права в її сучасному розумінні в ХІХ ст. лише почала розвиватися і довгий час на неї дивилися лише як на
збірник практичних правил для наповнення державної казни, науковці велику увагу приділяли
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Деякі аспекти вчення про податки в ХІХ ст.

принципам оподаткування. Твердження про те,
що об’єктивні принципи оподаткування слід шукати не в глибині індивідуальної психіки і ціннісних судженнях окремих осіб, а в реальних
фактах суспільного життя, народного господарства, не викликало особливих суперечок 10,
с.44. Як стверджував І.Х.Озеров, вищі принципи
фінансової політики повинні відображати в собі
результати економічного розвитку за останній
час, так ми можемо простежити як ці принципи
змінюються в історичному розвитку, відповідно
до суспільних тенденцій свого часу 8, с.32. Загалом виділяли такі принципи. Принцип справедливості включає в себе загальність і рівномірність оподаткування 12, с.134, та відповідність
стягуваного податку доходам, які отримують
платники. Звичайно в царській податковій системі цей принцип реалізувався не в достатній
мірі. Дворянство довгий час звільнялося від
сплати податків. У відношенні деяких податків,
наприклад подушної податі, справедливість була
відсутня взагалі. В тому розумінні, що оподатковувалися недієздатні, а часом і взагалі померлі
люди. Принцип законності в оподаткуванні.
Будь-який податок міг встановлюватися лише в
порядку, передбаченому законом. В тогочасних
умовах це означало, що введення нових податків
чи скасування старих здійснювалась Імператором як вищою владою. Вже в той час багато говорилося про те, що податкове законодавство
повинно бути доступним для платників, а тексти
законів не мають допускати двозначного тлумачення. Дане положення відповідає сучасному
принципу гласності. Одним із важливих принципів, з точки зору фінансової науки, був принцип
господарювання в оподаткуванні. Це означало,
що податкова система повинна сприяти росту
економіки, стимулюванню економічних процесів. З другого боку – це вимога економності державного бюджету. Як зазначав Василь Микитович Татищев, „розмір податків повинен бути не
довільним, а економічно обґрунтованим. Податковий тягар не обов’язково повинен збільшуватися у зв’язку з зростаючими потребами держави, так як при „добрій економії” можна добитися
вирішення поточних фінансових завдань без посилення податкового ярма народу” 11, с.21.
Одним із правил встановлення і стягнення податків, які пропонував у своєму дослідженні Микола Іванович Тургенєв було правило „дешевого
збору податків” – прагнення до найменших витрат на збір податків 12, с.138. Для його втілення, серед інших заходів, потрібно було уникати
надто великого складу чиновників. Надмірна їх
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кількість при стягненні податків спричиняла
платникам великі незручності і не сприяла повному надходженню зібраних коштів до бюджету.
Окрім умови постійності і чіткості встановлення податків, вважав Василь Олександрович Лебедєв, необхідно, щоб джерело доходу
держави – податок – не порушував громадянські права людини 6, с.203. З ним погоджувався інший учений-фінансист Іван Іванович
Янжул, який до перерахованих принципів приєднував ще один - „держава не повинна вводити податки, що протирічать приписам морального кодексу (податки на євреїв, розкольників та ін.)” 13, с.282. Як можемо бачити з
аналізу наукової літератури, більшість учених на
перше місце ставлять принцип справедливості.
На відміну від Адольфа Вагнера, який керувався
тим, що суспільно-господарська система є життєво необхідною для людей і її забезпечення має
бути на першому місці. З цієї точки зору він виділяє ще два принципи: достатність - податків
повинно бути достатньо для покриття тих державних потреб, які не забезпечуються митом та
іншими доходами держави, та рухливість – здатність пристосовуватися до державних потреб податкова система повинна включати в себе такі
види податків, які б легко відповідно до стану
державної каси можна було б збільшувати і в
такий спосіб покривати дефіцити 13, с.283.
Висновки. Отже, доктрина фінансового
права в ХІХ ст. визначила податок як встановлені законом, стійкі, періодичні грошові внески, що
сплачуються юридичними і фізичними особами в
встановленому законом порядку і спрямовуються на загальнодержавні потреби для задоволення
потреб суспільних. Оподаткування мало достатню правову базу, яка базувалася на наукових
принципах, що надавало йому вагу і велику
юридичну силу. Це дозволило уникати свавілля і
стягувати податки у відповідності з законодавством. Хоча проблеми залишилися, багато з яких
вирішуються і сьогодні.
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SOME ASPECTS OF DOCTRINES ABOUT TAXES IN ХІХ CENTURY
Summary
In this article, on the basis of studying scientific researches of scientists of XIX centuries, conditions
of formation of legal doctrines on taxes and main principles of the taxation are examined.
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ
Постановка проблеми. Основна причина
виникнення подвійного оподаткування в неналежному розмежуванні податкових претензій
держав та в правовій регламентації ними діяльності платників податків на території іноземних
держав. Вирішення цих питань гарантуватиме
дотримання конституційного обов’язку зі сплати
податків та стимулюватиме до зовнішньо-економічної діяльності. В результаті цього буде забезпечуватися наповнення державного бюджету
та бюджетів інших рівнів на законних підставах,
що є необхідною умовою для нормального функціонування державного механізму. Водночас ні
теорія, ні практика не дає однозначної відповіді
на те, що стало причиною виникнення міжнародного подвійного оподаткування. Це явище
породило багато суперечок і спорів, але так і не
отримало законодавчого врегулювання.
Ступінь наукової розробки проблеми.
У вітчизняній та зарубіжній науковій літературі
явище міжнародного подвійного оподаткування
досліджувалося лише через призму інститутів як
податкового, так і фінансового права, міжнародного права. Наукове дослідження починається
Селігманом – англійським ученим-теоретиком.
Він один із перших у праці “Double taxation and
International Fiscal co-operation” (1925 р.) дав визначення подвійного оподаткування, підвів Короткий підсумок наукової роботи, яка була проведена зарубіжними вченими, зокрема французькими та німецькими. “Подвійне оподаткування
(потрійне, почетвертне) конкурентними органами влади, - говорить він, - є продуктом сучасного руху капіталу. Подвійне оподаткування
в широкому розумінні цього слова – це повторне обкладання одного і того ж джерела (особи
або предмета)” [6, с.201]. Селігман зазначає, що
це явище дуже старе і, водночас, порівняно нове.
Старе, оскільки в епоху абсолютизму воно розглядалося як свавілля державних органів, обкладаючи підданих без всякого врахування принципу податкової справедливості. Водночас, подвійне оподаткування можна розглядати як цілком
нове явище, оскільки виникає в силу складності
соціальних відносин – коли капітал однієї і тієї ж
особи не тільки бере участь у різних видах підприємницької діяльності, але він навіть експлуатується в різних державах і водночас може підЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

лягати оподаткуванню два рази і більше – в силу
невідповідності податкового законодавства та
складності зовнішньоекономічних відносин.
Чимало уваги проблемі подвійного оподаткування приділяли і радянські вчені. Так, М.Падейський – розглядав подвійне оподаткування як
міжнародну фінансово-правову проблему [13,
с.83-91], М.Загряцков намагався визначити широке та вузьке визначення подвійного оподаткування [6, с.99]. На сучасному етапі дослідження
даної проблеми отримало новий поштовх. Подвійне оподаткування привернуло увагу як російських учених – С.Сутиріна [15], В.Гусєва [5,
с.40], А.Перова [14], С.Пепеляєва [10], так і українських - М.Кучерявенка [12], Р.Гаврилюк[3],
Ю.Гладуна [4], М.Азарова [11] та інших. Варто
звернути увагу на те, що кожен з цих науковців
висловлює своє бачення даної проблеми, а також
розглядає подвійне оподаткування лише з певного аспекту, а не як правове явище в цілому. Тому
виникає необхідність теоретичного осмислення
правової природи міжнародного подвійного оподаткування, оскільки внаслідок доктринальної
нерозробленості поняття, що використовується
законодавцем, виникає неможливість практичного використання національного законодавства та
врегулювання питання усунення міжнародного
подвійного оподаткування.
У зв’язку з цим основною метою статті є
намагання проаналізувати поняття міжнародного
подвійного оподаткування, визначити особливості даної правової категорії та узагальнити основні причини (випадки) виникнення міжнародного подвійного оподаткування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Кожна країна має власну податкову систему
та відповідне податкове законодавство. Вибір і
модифікація системи оподаткування, встановлення податкових ставок, надання податкових
пільг суб’єктам господарювання – усі ці питання
знаходяться у винятковій компетенції національних законодавчих і виконавчих органів. Тому
при здійсненні діяльності в міжнародних масштабах доводиться враховувати: 1) національні
податкові закони та податки; 2) податкові закони
та податки іноземних держав; 3) міжнародні податкові акти [11, с.41].
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Для підтримання певної рівноваги та балансу інтересів держав необхідно, щоб їхні національні системи були сумісними, уніфікованими і не створювали перепон для міжнародного
бізнесу. Сьогодні, коли до повної гармонізації в
податковій сфері ще далеко, такі міждержавні
взаємини будуються і вже значною мірою сприяють розв’язанню проблеми оподаткування в
міжнародній сфері.
Практично всі країни світу мають свої правила, що регулюють податкові режими для своїх
резидентів, які здійснюють діяльність за кордоном і одержують доходи із-за кордону, а також
для іноземних платників, які здійснюють діяльність у цій країні [14, с.213]. При цьому держави
керуються загальними принципами міжнародного публічного права (принципами невтручання в
внутрішні справи держави, територіального верховенства, суверенної рівності держав) і спеціальними принципами міжнародного економічного права (принципами взаємної вигоди й
економічної недискримінації) [10, с.338]. Однак
у зв’язку з тим, що ці принципи досить абстрактні і декларативні, між національними правовими
системами часто виникають конфліктні ситуації,
зокрема й у сфері оподаткування.
Різниця підходів окремих держав до тих чи
інших питань оподаткування породжує не тільки
складнощі в механізмі оподаткування, але і призводить до такого феномену, як міжнародне подвійне оподаткування.
Проблема подвійного оподаткування знаходиться на своєрідному стику категорій “об’єкт
оподаткування” та “платник податку”. З одного
боку, виникає досить складна ситуація при визначенні бази оподаткування, оскільки її непросто
виділити при різноманітності доходів, які отримані за межами держави, а також і в її межах.
З іншого боку, розмежування платників податків
на резидентів і нерезидентів вимагає своєрідної
системи обліку доходів і, відповідно, сплачених
ними податків.
Отже, такі конфліктні ситуації зумовлені
тим, що кожна держава по-своєму вирішує питання про конструкцію взаємозв’язку таких податкових елементів як суб’єкт оподаткування
(платник податку) та об’єкт оподаткування [7,
c.228]. Платниками податків є суб’єкти податкових правовідносин, на яких при наявності об’єкта оподаткування покладений визначений комплекс податкових обов’язків і прав, установлених законодавством [7, c.75]. Для них характерні такі ознаки: 1) платники податків є суб’єктами податкових правовідносин; 2) платники по124

датків виступають зобов’язаними суб’єктами; 3)
платники податків – це суб’єкти, які сплачують
податки за рахунок належних їм засобів.
У залежності від податкової юрисдикції
держави платники податків поділяються на: 1) резидентів – осіб, які мають постійне місце проживання або місце перебування в даній державі і доходи яких підлягають оподаткуванню з усіх джерел у цій державі (несуть повну податкову відповідальність); 2) нерезидентів – осіб, які не мають постійного місця перебування в даній державі і в
яких підлягають оподаткуванню лише доходи, які
отримані ними на даній території (несуть обмежену податкову відповідальність) [7, c.75].
Таке розмежування платників податків на
резидентів і нерезидентів проводиться на основі
таких критеріїв: постійного місця перебування на
території держави (переважно закріплюється на
законодавчому рівні кількісний критерій – в Україні це 183 календарних дні); джерела одержуваних доходів; меж податкової відповідальності.
Поняття об’єкта оподаткування передбачає
два підходи: правовий (розширене тлумачення)
та законодавчий (вузьке розуміння). Як правова
категорія об’єкт оподаткування являє собою родове визначення об’єкта (доходи або їх частина;
майно; вартість …), з яким пов’язано виникнення
обов’язку в платника податку сплатити податок.
У вузькому розумінні (яке в основному закріплюється в законодавчих актах) об’єкти оподаткування можна визначити як видові форми родового поняття об’єкта оподаткування (доходи фізичної особи, майно юридичної особи …), які і
закріплюються спеціальними податковими законодавчими актами. Фактично, доктринальне визначення категорії “об’єкт оподаткування” відсутнє. Законодавець пішов простим шляхом – закріпив перелік об’єктів оподаткування і тим ухилився від будь-яких узагальнень, які могли б стати керівними положеннями при подальшому визначенні об’єкта оподаткування [12, c.109].
Тому принцип територіальності визначає
національну належність джерела доходу. При цьому оподаткуванню в даній державі підлягають
тільки ті доходи, які отримані на її території, тоді
як інші будь-які доходи, які отримані за її межами,
звільняються від оподаткування в цій державі.
Деякі держави беруть за основу критерій
резидентства (Великобританія, США, Росія, Україна) – передбачає податкову відповідальність
фізичної/юридичної особи за місцем знаходження її податкового доміцилію, тобто всі
доходи платника податку, отримані в усіх юрисдикціях здійснення діяльності, оподатковуютьЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

Причини виникнення міжнародного подвійного оподаткування

ся державою, в якій даний платник податку визнається резидентом.
Різне об’єднання цих критеріїв породжує
неоднаковий податковий режим і часто стає причиною виникнення подвійного оподаткування.
Такий підхід знайшов своє втілення у визначенні
міжнародного подвійного оподаткування, яке дає
М.Азаров: “Міжнародне подвійне оподаткування
виникає через одночасне застосування принципу
резидентства та принципу територіальності декількома країнами щодо одного і того ж доходу
платника податків, призводить до збільшення
загального податкового тиску на фізичну і юридичну особу, а також порушує критерій податкової справедливості” [11, c.46].
Звичайно, це питання не залишилось і поза
увагою українського законодавця. В цьому переконує стаття 18 Закону України від 18 лютого
1997 року “Про систему оподаткування”, в якій
зазначається, що сума доходу, отриманого за
кордоном, зараховується у загальну суму доходу, що підлягає оподаткуванню в Україні, і враховується при визначенні розміру податку. При
цьому розмір зарахованих сум не може перевищувати суму податку, що підлягає сплаті в
Україні. У такому випадку обов’язково письмове підтвердження податкового органу іноземної
держави про факт сплати податку і наявність
міжнародних договорів про усунення подвійного оподаткування та попередження ухилення
від сплати податків [1, cт.119].
Міжнародне подвійне оподаткування як
особлива категорія податкового права характеризується певними ознаками, такими як: 1) ідентичність суб’єктів оподаткування (платників податків); 2) ідентичність об’єкта оподаткування
(джерел доходів і самих доходів); 3) підпорядкованість цих суб’єктів чи об’єктів податковим
юрисдикціям різних держав; 4) розходження в
правилах і методиках обчислення оподатковуваного доходу в різних країнах; 5) одночасність
оподаткування (в один і той же податковий період) [8, c.125].
Подвійне оподаткування не обов’язково
означає буквальне використання однакових податкових важелів. Воно можливе і при частковому накладанні одного об’єкта на інший, причому
це може відбуватися як у рамках однієї держави, так і при дії різних податкових систем [15,
c.50]. Тому, якщо дана проблема не виходить за
рамки державних кордонів, то вона може бути розв’язана шляхом приведення норм національного законодавства у певну логічну відповідність і гармонійність. Але якщо така ситуація
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

виникає в міжнародних відносинах і зачіпає податкові законодавства суверенних держав, то
міжнародне подвійне оподаткування може бути
усунуте шляхом узгодження численних і складних питань на міждержавному рівні. Саме такого врегулювання потребує ситуація міжнародного подвійного оподаткування, яка виникає за
таких обставин:
1. Якщо згідно з національним законодавством декількох держав платник податку визнається резидентом і відповідно несе необмежену податкову відповідальність перед кожною з
них по відношенню до об’єктів оподаткування.
2. Якщо у резидента однієї держави виникає об’єкт оподаткування на території іншої держави, і обидві ці держави оподатковують
даний об’єкт.
3. Якщо декілька держав піддають одну і
ту ж особу, яка не є резидентом ні однієї з них,
оподаткуванню по об’єкту, який виникає у
суб’єкта податку в цих державах [5, c.41].
Наведені приклади ще раз доводять, що в
основі виникнення міжнародного подвійного
оподаткування лежить різне законодавче визначення платника податку та об’єкта оподаткування (джерела доходу) в законодавстві різних держав.
Висновки. Отже, проаналізувавши особливості та причини виникнення даного явища,
міжнародне подвійне оподаткування можна визначити як неодноразове обкладання об’єкта оподаткування (податкової бази) в/або конкретного
платника одним і тим же самим податком (чи
подібним) за певний податковий період, яке виникає внаслідок неузгодження між державами
застосування принципів поширення податкової
юрисдикції кожної з них.
Будь-яка держава має виняткове право
встановлювати та стягувати податки на своїй території відповідно до національного податкового законодавства. Тому в усуненні міжнародного
подвійного оподаткування доходів і майна зацікавлені не тільки платники податків, податковий тягар
яких багаторазово зростає при послідовному обкладанні того самого об’єкта в різних країнах, але і
самі держави, що прагнуть до збільшення внутрішнього і зовнішнього товарообігу, залучення іноземних інвестицій і підвищення конкурентноздатності не тільки окремих національних підприємств,
але й економіки в цілому.
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CAUSES OF INTERNATIONAL DOUBLE TAXATION ARISEMENT
Summary
In this article the legal nature of international double taxation is analysed. The main attributes of this
tax phenomenon are defined. The causes of arisement of the international double taxation are carried out.
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МІЖНАРОДНІ УГОДИ У СФЕРІ УНИКНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ:
ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ДЕРЖАВИ ТА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Постановка проблеми. Глибока і ретельна
розробка всього комплексу національних норм у
сфері податкового регулювання міжнародної діяльності необхідна і для укладення податкових
угод, оскільки саме на основі своїх національних
норм кожна держава формує свої вихідні позиції
при узгодженні взаємоприйнятих компромісів у
податковій сфері. Для держав, що виступають як
сторони при укладенні податкових угод, їхнє
значення виходить за межі тільки вибору більш
зручних адміністративних процедур: насправді
вони поділяють між собою реальні гроші (податкові надходження), і кожна зі сторін може як виграти, так і програти від такого поділу.
Тому при правильному підході до цього
питання значну частину необхідного регулювання (і при цьому з досить високим рівнем захисту
національних інтересів) потрібно забезпечити,
насамперед, належним теоретично розробленим
механізмом.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Міжнародні податкові угоди були та є предметом вивчення як для вітчизняних, так і зарубіжних учених: М.П.Кучерявенка, М.Я.Азарова,
В.А.Кашіна, І.І.Лукащука, С.Ф.Сутиріна, А.І.Погорлецького, А.В.Перова та ін. Однак більшість
науковців лише обмежуються загальним дослідженням міжнародних податкових угод. На нашу
думку, необхідно приділити більше уваги саме
податковому аспекту правової природи міжнародних угод у сфері оподаткування.
Тому виникає необхідність теоретичного
осмислення правової природи міжнародної угоди
у сфері оподаткування, оскільки внаслідок доктринальної нерозробленості понять, що використовуються законодавцем, виникає неможливість
практичного використання національного законодавства та врегулювання питання усунення
міжнародного подвійного оподаткування.
У зв’язку з цим основною метою статті є
визначення поняття міжнародної податкової угоди, узагальнення цілей укладення такої угоди та
її значення у регулюванні податкових відносинах
як для держави, так і для платників податків.
Виклад основного матеріалу. Найважливішою рисою податкових угод є встановлення ними співробітництва у сфері оподаткування між
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владою обох країн. Таке співробітництво включає
можливість вирішення спірних питань, що стосується подвійного оподаткування і застосування
податкових законів, а також обміну інформацією з
метою боротьби з відхиленням від податків. Міжнародні податкові угоди відіграють важливу
роль у регулюванні податкових відносин.
По-перше, платникам податків – юридичним і фізичним особам – вони дають гарантію,
що їхні доходи і капітали не будуть обкладатися
подвійними податками, і надають захист від дискримінаційного оподаткування за кордоном.
По-друге, для податкових органів вони забезпечують можливість взаємних прямих консультацій і контактів для вирішення всіх спірних
питань, а також для контролю за міжнародною
діяльністю своїх платників податків.
По-третє, для держави податкові угоди є
засобом закріплення на договірній основі своїх
прав на одержання справедливої частки від оподаткування доходів і прибутків, реалізованих
платниками податків у сфері міжнародної фінансової діяльності [3, с.63].
Міжнародна угода з питань оподаткування являє собою договір між державами чи
іншими суб'єктами міжнародного права (які мають право виступати від імені держави), що
встановлює їхні взаємні права й обов'язки у сфері міжнародних податкових відносин [5, с.206].
У податкових відносинах можуть застосовуватися різні найменування: договір, угода, конвенція,
пакт, декларація та ін.
Міжнародні податкові угоди, як і податкові
закони, підлягають затвердженню в законодавчих
органах договірних держав. Платники податків
через своїх представників у парламенті можуть
контролювати, щоб їхні інтереси не були забуті і не
були відсунуті убік як при прийнятті податкових
законів, так і при ратифікації податкових угод.
Для платників податків міжнародні податкові угоди корисні ще й тим (крім більш удосконаленого і надійного усунення подвійного оподаткування), що відкривають їм унікальну можливість винесення свого питання на рівень міжнародної суперечки, тобто на наднаціональний
рівень, понад ті судові й інші засоби захисту, що
надаються їм по національному законодавству.
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Отже, у розумному і справедливому вирішенні міжнародних податкових протиріч зацікавлені всі сторони й учасники податкових процедур: як податкові органи і платники податків, так
і держави з їхніми політико-соціальними пріоритетами та бюджетними проблемами. Ті ж із держав, що на тривалий час утрачають цей орієнтир,
розплачуються спаданням темпів розвитку, втрачають свій технологічний і освітній потенціал - і, у
кінцевому рахунку, стикаються з падінням доходів
населення і, отже, зі зменшенням сукупної оподатковуваної бази суспільства [2, с.122].
Діяльність держави з приводу укладення
міжнародних податкових угод повинна забезпечувати досягнення певних цілей, основними з них є:
1. Врегулювання подвійного оподаткування [4, с.27].
2. Захист інтересів вітчизняних суб'єктів,
що здійснюють діяльність в іншій державі, їхня
недискримінація з погляду оподаткування. Якщо
за взаємною згодою між урядами обох держав
суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності гарантується сприятливий податковий клімат, то
обидві держави одержують вигоду: країнаекспортер капіталу - у виді податків із доходів
своїх резидентів, а країна-імпортер капіталу
одержує іноземні інвестиції в національну економіку. Так у кінцевому рахунку міжнародні податкові угоди сприяють підвищенню міжнародної господарської активності, збільшенню потоку капіталів між країнами [1, с.36].
3. Боротьба кожної країни з різними способами відхилення від оподаткування. За допомогою обміну інформацією між податковими органами, проведення попередніх розслідувань і
зат-римання “злісних” неплатників податків кожна держава відстоює свій податковий суверенітет [6, с.123].
4. Вироблення процедури врегулювання
спірних питань, що неминуче виникають у взаєминах між державою і платниками податків. Якщо резидент даної країни вважає, що в іноземній
державі він піддався невиправдано високим податкам, то, не будучи суб'єктом міжнародного
права, він може розраховувати тільки на взаєморозуміння з боку податкових органів своєї держави, які уповноваженні розв’язувати такі проблеми [7, с.74-75].
На нашу думку, на сучасному етапі існування міжнародних податкових угод найоптимальнішою формою угод про уникнення подвійного оподаткування є двосторонні міждержавні податкові угоди. Саме двосторонні, а не
багатосторонні угоди. Підкреслимо, що податко128

ве право взагалі є найважливішою частиною існування держави, тією сферою здійснення державної політики, від ефективності якої, без перебільшення, багато в чому залежить функціонування державного механізму.
При укладені міждержавних податкових
угод кожна держава представляє власну податкову систему, її принципи, основні механізми, і
тому чутливо реагує на будь-які передбачені їх
положення. Зрозуміло, досягти порозуміння та
необхідного консенсусу легше двом державам, а
не декільком, оскільки в цьому випадку “сума
інтересів” країн менша, що допомагає ефективно
розв’язувати податкові питання та укладати двосторонню угоду про уникнення подвійного оподаткування [1, с.37]. Практика України, зокрема,
свідчить саме про такий підхід до цієї проблеми.
Згідно з інформацією Міністерства закордонних
справ України, станом на 15.09.2003 р. набрали
чинності міжнародні договори про уникнення
подвійного оподаткування із 54 державами.
У світі діють також багатосторонні міждержавні податкові угоди, але їх значно менше,
та й існуюча практика вказує не на їх користь. До
речі, Міжнародні організації (такі як ООН) у своїх рекомендаціях зазначають, що укладення саме
двосторонніх угод про уникнення подвійного
оподаткування на доходи і майно є найоптимальнішим варіантом вирішення міждержавних
податкових питань [1, с.37]. Тому врегулювання
податкових відносин між різними країнами здійснюється в основному шляхом укладення двосторонніх податкових угод.
У більшості держав внутрішнє законодавство передбачає спеціальні заходи для однобічного усунення подвійного оподаткування. Однак,
як показує практика, цього недостатньо для повного розв’язання проблеми подвійного оподаткування. Справа в тім, що будь-які норми і правила, встановлювані в односторонньому порядку, не можуть врахувати всіх розходжень і особливостей систем оподаткування, що існують в
інших державах (різні податкові ставки, правила
і норми визначення оподатковуваного доходу,
різ-ні пільги, відрахування і т.д.). Усі ці питання
можуть бути погоджені лише в рамках двосторонньої податкової угоди [1, с.37].
Разом з тим підкреслимо, що міжнародні
податкові угоди не створюють нових податкових законів, вони лише забезпечують, якщо
це виходить, “м’яке” і надійне стикування двох
податкових юрисдикцій, двох національних податкових законодавств. Тому основне правило
міжнародних податкових угод полягає в тому,
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що вони не можуть дати кожній країні більше
прав і переваг, чим це передбачено її національним законодавством. Звідси видне значення для
кожної країни у розробці і твердому застосуванню відповідних правил і норм на рівні національного податкового законодавства. І тому
будь-яка норма, що включається в таку угоду,
повинна ретельно зважуватися кожною стороною - на користь чи на шкоду їй вона діє і буде
діяти далі. Іноді перевага на користь однієї сторони може бути такою значною, що збалансувати її по інших статтях угоди ніяк не вдається - і
тоді, можливо, варто поставити під сумнів і саму
доцільність укладення такої угоди.
Як зазначає В.А.Кашін „істинний зміст податкових угод полягає в елементарному розподілі “податкового пирога” між двома країнамиучасницями такої угоди” [3, с.9].
Висновок. По-перше, на сучасному етапі
не піддається сумніву актуальність, необхідність
і важливість існування міжнародних угод про
уникнення подвійного оподаткування.
По-друге, найважливішою рисою податкових угод є встановлення ними співробітництва в
податкових питаннях між владою договірних
держав. Таке співробітництво включає можливість вирішення спірних питань, що стосується
подвійного оподаткування і застосування податкових законів.
По-третє, усе, що податкові угоди роблять і
можуть зробити, це - забезпечити платникам податків (у відношенні звільнення від подвійного оподаткування) і податковій владі (у відношенні обов'язковості залучення до оподаткування усіх, без винятку, доходів платників податків) ті права і мож-

ливості, що вони мають згідно національного законодавства, але вже в міжнародному масштабі.
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Summary
In this article legal nature of avoiding of the double taxation is analyzed. On the author’s opinion, international contracts in this sphere play important role, providing guarantee of non-discriminatory politics for
taxpayers and guarantee of tax sovereignty for state.
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ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ МІЖ ПОДАТКОВОЮ Й
АДМІНІСТРАТИВНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТЯМИ
Постановка проблеми. Традиційно в теорії права виділяють чотири види юридичної відповідальності: кримінальну, адміністративну,
дисциплінарну та майнову (цивільну) [16, с.61;
23, с.178]. Жоден із зазначених видів відповідальності не має чіткого законодавчо закріпленого визначення, однак для кожного з них існує
відповідний законодавчий акт, який містить у
собі загальні положення, що стосуються підстав
відповідальності, її принципів, підстав звільнення від неї. Для кримінальної відповідальності –
це Кримінальний кодекс України, для адміністративної – Кодекс України про адміністративні
правопорушення, для дисциплінарної – Кодекс
законів про працю України, для майнової – Цивільний кодекс України. Водночас, із появою в
економіці суб’єктів господарської діяльності різних форм власності, зростанням ролі податків як
джерела наповнення бюджетів суб’єктів публічної влади, прийнято чимало законів, в яких сформульовані певні правопорушення і встановлені
спеціальні санкції за їх вчинення. Серед науковців немає єдиної думки щодо розуміння сутності
цих санкцій. Здебільшого їх розглядають як різновид правовідновлюючої (майнової) відповідальності [12, с.260], або ж як різновид адміністративної відповідальності [6, с.112; 7, с.55; 14,
с.32]. Також є вчені, які вважають, що санкції
податкових норм мають подвійну природу, тобто
поєднують у собі правовідновлюючі і штрафні
елементи [11, с.68]. Для з’ясування справжньої
природи відповідальності за податкові правопорушення необхідно порівняти її з вищезазначеними видами юридичної відповідальності. В даній статті, автором буде зосереджена увага винятково на порівнянні відповідальності за податкові правопорушення з адміністративною відповідальністю. Для точності треба зазначити, що порівнюватись буде відповідальність за податкове
правопорушення, рамки якого визначено автором раніше [5], а не відповідальність за порушення податкового законодавства, яка є значно
ширшою і дійсно передбачає можливість застосування заходів кримінальної, адміністративної,
дисциплінарної, майнової відповідальності [22].
Ступінь наукової розробки проблеми.
Поняття “юридична відповідальність” є однією з
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фундаментальних категорій юридичної науки,
дослідженню якої присвячені спеціальні праці
О.Е.Лейста, І.С.Самощенка, М.Х.Фарукшина та
багатьох інших теоретиків права, які і стали теоретичною основою нашого дослідження відповідальності за податкові правопорушення, яка на
відміну від загальнотеоретичної, належить до
найменш досліджених питань теорії податкового
права. Оскільки науковцями, в більшості випадків, як зазначалось вище, даний різновид юридичної відповідальності ототожнюється з адміністративною чи майновою відповідальністю.
Крім праць присвячених юридичній відповідальності загальнотеоретичного характеру, основою
даного дослідження стали спеціальні дослідження по даній проблемі, зокрема Є.К.Бєлінського,
О.О.Журавльової, Л.М.Касьяненка, Д.А.Липинського, В.Лисенка, Т.М.Макаренка, П.С.Пацурківського, Л.В.Тернової, Р.А.Усенка та ряду
інших учених.
Мета статті. Автор статті ставить перед
собою завдання проаналізувати та систематизувати існуючі особливості відповідальності за податкові правопорушення, провести розмежування та виявити основні відмінності між податковою та адміністративною відповідальностями.
Виклад основного матеріалу. Санкціям за
податкові правопорушення властивий штрафний
характер, але чи є це достатньою підставою їхнього віднесення до адміністративно-правової
відповідальності? Деякі вчені вважають, що так, і
на обґрунтування цього наводять ряд аргументів:
1) адміністративна процедура накладення фінансових санкцій; 2) контролюючий орган (ДПА),
орган, що наділений юрисдикційними повноваженнями, є органом виконавчої влади, у якого
відсутні відносини підпорядкування з суб’єктом
правопорушення (одна з ознак адміністративної
відповідальності); 3) чинний КУпАП України в
ст. 2 передбачає, що дія Кодексу поширюється на
адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачається законодавством (у
тому числі й податковим), ще не включеним до
КУпАП України; 4) Конституція України передбачає в п. 22 ст. 92 вичерпний перелік видів
юридичної відповідальності [15, с.193-205; 18,
с.32-33; 20, с.14-18; 26, с.52-55].
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

Основні відмінності між податковою й адміністративною відповідальностями

Зазначимо, що ці твердження не є безспірними і ось чому. По-перше, процедура накладення штрафних санкцій, що застосовуються
до платників податків контролюючими органами, а також процедура оскарження дій органів
стягнення визначається спеціальним законом з
питань оподаткування – Законом України “Про
порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами” (далі Закон). Ця процедура, порівняно
з адміністративною, має ряд особливостей. Насамперед, всупереч статті 36 Кодексу України
про адміністративні правопорушення (далі КУпАП), при сукупності податкових правопорушень, тобто при вчиненні особою двох і більше карних діянь, податкові санкції стягуються за
кожне правопорушення окремо без поглинання
менш суворої санкції більш суворою, а розмір
штрафу визначається з урахуванням обставин,
що пом’якшують чи обтяжують відповідальність
за здійснення податкового правопорушення. На
відміну від КУпАП, Законом передбачено право
працівника податкового органу приймати в межах апеляційної процедури між сторонами податкового спору компромісне рішення по спору
(податковий компроміс). І нарешті, активи платника податків можуть бути примусово стягнуті в
рахунок погашення його податкового боргу виключно за рішенням суду.
По-друге, відносини підпорядкування між
правопорушником та органом (особою), який
накладає стягнення, не характерні й для інших
видів юридичної відповідальності, за винятком
хіба що дисциплінарної.
По-третє, на відносини, пов’язані з адмініструванням податкових зобов’язань, не може
поширюватись дія КУпАП, оскільки преамбулою
Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами” встановлено, що на ці відносини поширюється дія виключно цього Закону.
По-четверте, Конституційний Суд України
30 травня 2001 року, розглянувши справу про
відповідальність юридичних осіб за конституційним зверненням АТ “ВАБанк”, дав офіційне
тлумачення пункту 22 частини першої ст. 92
Конституції України та частини першої ст. 38
КУпАП. Зокрема, Конституційним Судом України встановлено, що податкова дисципліна є
публічно-правовою. Адміністративна відповідальність передбачена тільки для фізичних осіб.
Строки притягнення юридичних осіб до відповідальності за порушення податкового законоЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

давства не регулюються ст. 38 КУпАП. Положення пункту 22 частини першої ст. 92 Конституції України треба розуміти так, що ними безпосередньо не встановлюються види юридичної
відповідальності [1]. З цього можна зробити висновок, що перелік видів відповідальності, наведений в п.22. ст. 92 Конституції України, не є
вичерпним і допускається можливість існування
й інших видів юридичної відповідальності, зокрема фінансової. В іншому разі (визнання фінансової відповідальності адміністративною) це суперечитиме ст. 61 Конституції України, яка передбачає, що ніхто не може бути двічі притягнутий до юридичної відповідальності одного виду
за одне і те ж саме правопорушення. Оскільки в
податковому законодавстві не виключається
можливість застосування до порушника, крім
фінансових санкцій, й інших, в тому числі адміністративних [4, п.6.1.9.].
Отже, традиційний підхід до поділу юридичної відповідальності на види, на нашу думку,
потребує суттєвого уточнення. В юридичній літературі вже досить давно аргументовано доводиться існування й інших видів юридичної відповідальності, зокрема конституційної, екологічної, господарсько-правової, державно-правової [8, с.25-30; 9, с.15; 13, с.86-91]. Не є винятком
і фінансова відповідальність та її різновид – податкова [10, с.6; 17, с. 51; 19, с.38; 25, с.28].
Особливо цікаво, що розмежування між фінансовими санкціями та адміністративними стягненнями проводять навіть деякі представники науки
адміністративного права [24, с.35].
Основні відмінності між податковою та
адміністративною відповідальністю в чинному
законодавстві можна звести до такого: 1) відмінність у джерелах нормативно-правового регулювання цих видів відповідальності: для податкової
відповідальності – це виключно Закон (преамбула Закону), для адміністративної – КУпАП та
Закони України про адміністративні правопорушення до включення їх у встановленому порядку
до цього Кодексу (ст. 2 КУпАП); 2) відмінність у
методі реалізації податкових санкцій та адміністративних стягнень (ст. 3 Закону та ст. 217
КУпАП); 3) відмінність у суб’єктах, які притягуються до відповідальності: якщо суб’єктом адміністративної відповідальності є фізичні особи
(ст. 12-16 КУпАП) та лише в деяких випадках
юридичні особи, то суб’єктами податкової відповідальності є фізичні та юридичні особи, які володіють спеціальним статусом – це платники податків і зборів, податкові агенти, законні представники (ст. 1 Закону); 4) відмінність у суб’єктах,
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які мають повноваження розглядати справи про
відповідні правопорушення (ст. 2 Закону та Розділ ІІІ КУпАП); 5) відмінність у переліку обставин, що пом’якшують, обтяжують, виключають
чи звільняють від відповідальності (ст.ст. 17, 18
Закону та ст.ст. 17-20, 22, 34, 35 КУпАП); 6) відмінність у характері і видах санкцій: якщо адміністративні стягнення можуть бути спрямовані
як на майно, так і на особу порушника (ст. 24
КУпАП), то податкові санкції виключно на майно порушника (ст.ст. 16-17 Закону); 7) відмінність у правилах визначення розміру санкцій, у
тому числі при множинності вчинених правопорушень: якщо адміністративні стягнення є визначеними або відносно визначеними (Глава 3
КУпАП), то податкові санкції нерідко визначаються в процентному відношенні від суми несплаченого податку, тобто не обмежуються конкретною сумою (ст.ст. 16-17 Закону); 8) відмінність у давності притягнення до відповідальності
і давності стягнення санкцій (ст. 38 КУпАП та
ст.15 Закону). Суттєві відмінності залишаються
і в проекті Податкового кодексу України та
проекті Кодексу про адміністративні проступки.
Висновки. Отже, очевидно, що така суттєва різниця в правовому регулюванні не може
вважатись результатом довільного розсуду законодавця. Вона має під собою об’єктивну основу
– специфіку змісту регульованих відносин, відповідно податкових і адміністративних. Податкова відповідальність – це реалізація податкових
санкцій, виражених у грошовій формі, уповноваженими на те державними контролюючими
органами за вчинені в податкових правовідносинах порушення платниками податків та особами,
що сприяють сплаті податків, у встановленому
податковим законодавством порядку з метою
забезпечення державних фінансових інтересів, а
також покарання порушників.
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I.I. Babin
MAIN DIFFERENCES BETWEEN TAX AND ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITIES
Summary
In this article the author tries to show the main differences between the tax and administrative
responsibilities. The author’s own definition of tax responsibility is proposed.
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БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ:
ПОНЯТТЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ
Постановка проблеми. Проблема правового регулювання в Україні бюджетних відносин
на сьогодні актуальна. Це пов’язано, перш за все,
з прийняттям Бюджетного кодексу, який став
першим кодифікованим актом у сфері фінансового законодавства. Цей нормативний акт дав
можливість розв’язати певні протиріччя та колізії, що існували між окремими фінансовоправовими актами. Але, разом з тим, на нашу
думку, законодавець не закріпив положень, що
мають визначну роль для бюджетного права взагалі та зокрема – для бюджетних відносин. Так,
залишаються невизначеними поняття бюджетного устрою, основні структурні елементи бюджетного устрою та бюджетної системи України. Все
вищезазначене свідчить про те, що дослідження
бюджетного устрою і бюджетної системи у цьому аспекті набуває необхідності.
Ступінь наукової розробки проблеми. В
основі дослідження лежать праці основоположників фінансового права М.І.Піскотіна, В.В.Безчеревних, Є.А.Ровінського, Н.І.Хімічевої. Крім
того, автор при дослідженні поставленої проблеми звертався до праць та основних підходів у
визначенні понять “бюджетний устрій” і “бюджетна система” таких науковців як О.Н.Горбунова, А.Д.Селюков, Н.В.Сидорова, Г.Б.Поляк.
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання проаналізувавши ступінь наукової розробки проблеми, з’ясувати сутність понять “бюджетна система” та “бюджетний устрій”, дослідити основні структурні елемент бюджетної системи України, а також показати взаємозв’язок і
взаємозалежність бюджетної системи та бюджетного устрою України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Бюджетна система – це головна ланка фінансової системи держави. Бюджетна система кожної держави характеризується певною організаційною структурою, принципами її побудови,
взаємозв’язку між різними її ланками та ін. Тобто мова йде про устрій бюджетної системи, іншими словами – бюджетний устрій.
Аналізуючи фінансово-правову літературу,
помітно, що єдиного визначення поняття “бюджетний устрій” не сформульовано і воно наповнюється різним змістом.
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Одні автори вважають, що “бюджетний устрій” адекватний поняттю “бюджетна система”,
під якою розуміється сукупність бюджетів різних
видів [23, с.18]. Аналогічної позиції дотримується відомий учений юрист Є.А.Ровінський, який стверджує, що “бюджетний устрій – це
сукупність бюджетів різних видів, які об’єднані в
одну бюджетну систему” [20, c.93]. Дещо ширше
розуміють це поняття інші дослідники. Зокрема,
вони включають у склад бюджетного устрою,
крім бюджетної системи ще й принципи і порядок розмежування доходів і видатків між окремими ланками бюджетної системи [16, c.7-82].
Як зазначає В.В.Безчеревних, для характеристики бюджетного устрою необхідно, по-перше, показати, з яких ланок складається бюджетна система держави, а по-друге, показати, які доходи і
видатки та в яких розмірах включаються в кожний окремий бюджет [19, c.127]. Дещо близька
до наведеної точки зору думка М.І.Піскотіна. Він
вважає, що до бюджетного устрою, крім бюджетної системи і взаємного зв’язку її складових частин, відноситься порядок встановлення податків,
доходів, з яких утворюються бюджети, а також
норми, що передбачають принцип щорічного
встановлення розмірів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів у місцеві бюджети.
А інші норми, що стосуються доходів і видатків
бюджету виділяються у розділи матеріального
бюджетного права про доходи і видатки [15,
с.62-63]. Отже, М.І.Піскотін, порівняно з попередньою точкою зору, звужує розуміння бюджетного устрою, але включає в нього новий елемент
– порядок встановлення податків і доходів, з
яких формуються бюджети. Деякі юристи доповнюють названі два елементи ще одним – бюджетними повноваженнями місцевих органів [7,
c.106-140], а також законодавчих та виконавчих
органів державної влади, органів місцевого самоврядування [21, c.127; 22, с.18]. На думку четвертої групи авторів, до бюджетного устрою
входять також порядок складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету. Так, Е.А.Вознесенський зазначає, що бюджетний устрій держави виражає побудову бюджетної системи, її
поділ на окремі види бюджетів, взаємовідносини
між ними, організацію бюджетного процесу [2,
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.
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с.171]. Г.Б.Поляк стверджує, що бюджетний устрій визначає організацію державного бюджету і
бюджетної системи держави, зв’язки між її окремими ланками, правові основи функціонування
бюджетів, які входять до бюджетної системи,
складу і структури бюджетів, процедурні сторони формування і використання бюджетних коштів [3, с.9].
Відмінну від вищенаведених точок зору з
приводу структури бюджетного устрою запропонував А.І.Худяков. Він правильно відзначає, що
устрій завжди означає організовану певним чином систему будь-яких компонентів, частин, деталей, які знаходяться у взаємному русі. Тому,
щоб охарактеризувати той чи інший устрій, треба не просто перерахувати і назвати його елементи (явища у статиці), але й показати їх взаємодію (явища у динаміці). На основі цього до
бюджетного устрою входять: по-перше, явища у статиці, тобто бюджетна система і, подруге, явища у динаміці, тобто бюджетне регулювання [24, c.227-228].
Отже, можна стверджувати, що такий елемент як бюджетна система (у вузькому значенні)
включається в поняття бюджетного устрою всіма
авторами (в якості єдиного елементу – у першому випадку, або поряд з іншими – в останніх).
Тому взаємозв’язок бюджетної системи і бюджетного устрою очевидний. На нашу думку, хибною є думка про тотожність понять “бюджетний
устрій” та “бюджетна система”. Крім того, до
бюджетного устрою не включається бюджетний
процес, оскільки норми, які регулюють бюджетний процес, формують самостійний інститут
бюджетного права. Також не можна погодитись з
точкою зору щодо включення до складу бюджетного устрою бюджетних повноважень. Оскільки,
всі бюджетні повноваження класифікують на
матеріальні та процесуальні, а останні відносяться до бюджетного процесу. Тому, на нашу думку,
таке включення було б неправильним.
Вважаємо, що бюджетний устрій – це організація взаємозв’язку між ланками бюджетної
системи, яка заснована на правових нормах.
Бюджетний устрій включає структуру бюджетної
системи, бюджетну класифікацію та принципи
побудови бюджетної системи.
Всі бюджетні відносини, бюджетна діяльність держави реалізуються в межах бюджетної
системи. В сучасній літературі сформувалась і
стала загальноприйнятою думка про те, що бюджетна система є сукупністю бюджетів усіх видів.
Були спроби також крім різних видів бюджетів,
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цес [4]. Існує також точка зору, що бюджетна
система – це сукупність уповноважених органів
держави та органів місцевого самоврядування,
інших учасників бюджетної діяльності, які вступають у врегульовані нормами Конституції, іншими актами бюджетного законодавства відносини з приводу підготовки, прийняття, виконання бюджетів різних рівнів, а також здійснення
контролю за їх виконанням і застосування заходів юридичної відповідальності за порушення
бюджетного законодавства [6, с.13]. Але ці точки
зору не знайшли серед науковців достатньої
підтримки і поширення.
Побудова бюджетної системи прямо залежить від бюджетного устрою, оскільки основи
бюджетного устрою визначаються формою державного устрою, основними законодавчими актами, які діють в ній, роллю бюджету. Виходячи
з розподілу влади між центром і адміністративно-територіальними утвореннями, всі держави
поділяються на унітарні, федеративні і конфедеративні [3, c.9].
Україна є унітарною державою, в якій визнається і гарантується місцеве самоврядування
[1, ст.2; ст.7], тому можна стверджувати, що для
бюджетної системи України характерна така основна особливість як унітарність. Це знайшло
логічне відображення шляхом закріплення дворівневої бюджетної системи у Бюджетному кодексі України, який розв’язав колізію, закладену
Законом України “Про бюджетну систему України” і полягала у встановленні трирівневої системи, з невизначеним статусом республіканського
бюджету Автономної Республіки Крим.
Під бюджетною системою України в статті
2 Бюджетного кодексу України розуміється сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних
відносин, державного й адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права
[11, c.8]. Враховуючи загальні вимоги до визначення понять про те, що вони повинні відображати суттєві ознаки явища, на нашу думку,
законодавець правильно підмітив усі характерні
особливості бюджетної системи України. А саме:
1) в такому розумінні бюджетна система є відображенням взаємозв’язку всіх її елементів – бюджетів; 2) основний зміст такого визначення полягає в тому, що бюджетна система України є
результатом впливу на неї державного устрою,
що має не останнє значення; 3) об’єднання всіх
видів бюджетів в єдину систему врегульоване нормами права.
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Основу бюджетної системи становлять
бюджети всіх рівнів. Але, як зазначає А.Д.Селюков, зміст бюджетної системи не повинен зводитись до арифметичної суми складових елементів.
Як єдине ціле вона має самостійні, індивідуальні,
належні тільки їй якості. Існування бюджетної
системи можливе лише за умови узгодженості,
координованості між собою її окремих елементів
[17, с.68]. На зміст і склад бюджетної системи
України впливають декілька чинників, які прямо
випливають з норм Конституції України [1,
ст.133]: а) економічні відносини; б) державний
устрій; в) адміністративно-територіальний устрій. Виходячи з вищезазначеного, бюджетна система України включає:
1) Державний бюджет України;
2) місцеві бюджети: а) бюджет Автономної
Республіки Крим; б) обласні бюджети; в) районні
бюджети; г) бюджети районів у містах; д) бюджети місцевого самоврядування: бюджети територіальних громад сіл; бюджети територіальних
громад селищ; бюджети територіальних громад
міст та їх об’єднань [11, с.17].
Підставами виділення бюджетів місцевого
самоврядування окремою складовою частиною
місцевих бюджетів є повноваження певних органів влади щодо їх прийняття та виконання та
особливості формування доходної частини. Доходи місцевих бюджетів містять переважно закріплені доходи, тобто ті, які надходять за рахунок розподілу загальнодержавних податків і зборів. Бюджети місцевого самоврядування містять
як доходи аналогічного характеру, так і значну
кількість власних надходжень, доходів, що формуються за рахунок власних джерел відповідних
територіальних громад. А саме: за рахунок місцевих податків і зборів; плати за землю; податку
з власників транспортних засобів; податку на
промисел та ін.
На думку автора, на сьогодні, залишається
недостатньо з’ясованою правова природа, а також місце зведеного (консолідованого) бюджету
в структурі бюджетного устрою. В науковій літературі дуже поверхнево торкаються цього питання або зовсім уникають його [8; 6; 18 та ін.].
Відповідно до законодавства зведений бюджет є
сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави [11, с.18]. Зведені бюджети існують на рівні держави, Автономної Республіки Крим, області, району, міста з районним поділом. Особливість їх полягає в
тому, що ні зведений бюджет України, ні зведені бюджети нижчих рівнів не підлягають за136

твердженню в законодавчому порядку, а тому
вони є лише інформаційною базою для коректування бюджетно-фінансової політики відповідного регіону.
Висновок. Якщо говорити про поняття
“бюджетний устрій” та “бюджетна система”, то
можна сміливо стверджувати, що вони є основоположними поняттями бюджетного права, які
потребують належного визначення і чіткого закріплення в законодавстві. Чинним сьогодні бюджетним законодавством відносно деталізовано
термін “бюджетна система”, тоді, коли від раніше закріпленого поняття “бюджетний устрій”
законодавець, на жаль, взагалі відмовився. Автор
не підтримує такий крок законодавця і вважає за
необхідне закріпити в Бюджетному кодексі України поняття бюджетного устрою, оскільки воно
надасть поняттю бюджетної системи динамізму,
дозволить регулювати її в усіх багатоманітних
проявах бюджетної діяльності.
Виходячи із зазначеного пропонуємо визначати бюджетний устрій як організацію взаємозв’язку між ланками бюджетної системи, яка
зас-нована на правових нормах. Бюджетний устрій, на нашу думку, включає структуру бюджетної системи, бюджетну класифікацію та принципи побудови бюджетної системи, коли бюджетна
система – це сукупність державного бюджету та
місцевих бюджетів, побудована з урахуванням
економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована
нормами права.
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BUDGET ORDER AND BUDGET SYSTEM OF UKRAINE: CONCEPTS AND CORRELATION
Summary
In this article the author analyzes scientific development of the problem, explores nature of concepts
“budget order” and “budget system”, their correlation.
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ПРИРОДА ПРАВОВОГО КОМПРОМІСУ
Постановка проблеми. Проблема компромісу в останні роки стає предметом уважного
спостереження правової науки в сфері фінансового права, зокрема податкового. Далеко не нова
в світовій практиці, ця концепція випливає із
принципового положення про те, що необхідно
відмовитись від безкомпромісних методів, які
суперечать основним принципам права і часто
створюють на практиці безвихідні ситуації.
Інститут угод передбачає встановлення договірних відносин між суб’єктами і взяття сторонами зобов’язань за принципом: якщо одна сторона приймає рішення про певні дії, то інша повинна надавати гарантії. В основі таких договорів лежить концепція взаємних поступів,
компроміс [5, с.30]. Але мусимо констатувати,
що для правової науки проблеми забезпечення
компромісу, не зважаючи на їх актуальність, ще
не стали предметом поглиблених досліджень.
Складається враження, що ігноруються норми
матеріального і процесуального права, як і раніше, “сповідується” безкомпромісний підхід.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Правове регулювання відносин, пов’язаних із
застосуванням правового компромісу, має в даний час практично установче положення. Комплексних праць, присвячених аналізу особливостей правового компромісу, немає ні на рівні окремих наукових праць, ні у формі дисертаційних
досліджень. Деякі питання, що стосуються цих
теоретичних проблем, були висвітлені у працях
фахівців, які займаються розробками фінансового права та інших публічних галузей права.
Показово при цьому, що тільки з середини
90-х років ХХ ст. з’явилися видання, що торкаються загалом або ж підходять впритул до названих проблем. Ми далекі від того, щоб вважати,
що вони не забезпечені фундаментальними теоретичними дослідженнями класиків фінансового
права та фінансової науки взагалі. Неможливо
уявити аналіз практично будь-якого питання без
посилань на класичні праці І.Озерова, І.Тарасова, А.Смітта, Д.Львова, Ф.Нітті, О.Ісаєва, В.Лебедєва, К.Рау, Д.Селігмена, А.Гур’єва та ін.
Значний внесок у розвиток теорії і практики оподаткування зробили вчені-юристи радянського періоду. Найбільш відчутний вплив на
опрацювання проблем даного дослідження мали
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дослідження В.В.Безчеревних, Л.К.Воронової,
О.М.Горбунової, Ю.А.Ровинського, Н.І.Хімічевої, С.Д.Ципкіна, О.В.Бризгаліна, О.В.Щербанюк,
В.В.Вітрянського,
Д.В.Вінницького,
Н.В.Воротіної, О.Ю.Грачової, В.В.Гриценко,
С.О.Герасименко,
В.І.Гурєєва,
Л.М.Долі,
С.Т.Кадькаленка, М.В.Карасьової, О.М.Козиріна, М.П.Кучерявенка, І.І.Кучерова, П.С.Пацурківського, С.Г.Пепеляева, Г.В.Петрової, В.М.Федосова та інших.
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання проаналізувати ступінь наукової розробки теми та з’ясувати вплив правового компромісу на правовідносини.
Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансове право представляє собою сукупність взаємопов’язаних правових норм, які закріплюють і регулюють особливі суспільні відносини. Відносини і суспільні зв’язки, які виникають між приватними і публічними суб’єктами в
процесі фінансової діяльності держави, носять
багатоаспектний, комплексний характер, а по
своєму соціальному, політичному і правовому
змісту – споконвічний конфліктний характер.
Конфліктність, яка викликана протиріччями між
приватними і публічними майновими (фінансовими) інтересами є однією із закономірностей
розвитку фінансового права.
Ця закономірність впливає на виникнення,
функціонування чи припинення фінансових відносин і зумовлює наявність такої тенденції фінансового законодавства, як політична компромісність правового регулювання.
Більшість фінансово-правових конфліктів
мають системний характер і зумовлені реалізацією конституційних принципів формування демократичної, правової, соціальної держави. Становлення основних ідей Конституції є складним
процесом удосконалення системи економічних,
соціальних, політичних, правових відносин на
всіх рівнях їх прояву – як державному, так і на
рівні прояву особистих інтересів людини і громадянина. Під цим розуміється те, що при вирішенні публічних завдань важливо прагнути до
досягнення балансу інтересів особи, суспільства і
держави. Процедури і способи його досягнення
багатоманітні, але важливе місце в цьому ряду
займають правові засоби [2, с.9].
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Як слушно зазначає Ю.О.Крохіна “…реалізація фінансово-правових норм супроводжується великою кількістю юридичних конфліктів, які викликані різноманітними причинами.
Процес удосконалення системи фінансового законодавства не зможе до кінця усунути колізії
правових норм чи протиріччя між окремими правовими актами. Більше того, прагнення держави
збільшити обсяг публічної фінансової діяльності
і як наслідок, закономірна реакція приватного
суб’єкта, який прагне максимально зберегти
свою власність, неминуче буде породжувати
правові спори. Врегулювати розбіжності чи максимально нейтралізувати їх негативні наслідки
можливо за допомогою використання механізму
вирішення юридичного конфлікту” [8, с.69].
На думку доктора філософії Джині Грехем
Скотт, найефективнішим способом вирішення
конфлікту є компромісний шлях. Під цим способом розуміється те, що одна сторона конфлікту
трохи поступається своїми інтересами, інша сторона робить те ж саме. Іншими словами, обидва
суб’єкта сходяться на частковому задоволенні
свого бажання і частковому виконанні бажання
іншого. Такі дії нагадують співпрацю. Проте
компроміс досягається на більш поверховому
рівні порівняно зі співробітництвом; взаємні поступки дозволяють дійти спільного рішення. Сторони не шукають приховані потреби й інтереси,
як при співробітництві [14, с.81].
Варто зазначити те, що при застосуванні правового компромісу важливе значення відіграє інтерес
суб’єктів. Існування соціально значимих і законних
інтересів дає основу для встановлення правових стимулів і правових обмежень, через які право впливає
на поведінку суб’єктів правовідносин.
Інтерес трактується як прояв потреб людей, як об’єктивний вираз соціального становища особи, групи, класу в системі суспільних відносин. З цього приводу В.В.Мадіссон відзначав,
що “… інтерес спрямований на ті соціальні відносини і засади, від яких залежить розподіл матеріальних і духовних цінностей. Якщо досягнутий певний рівень задоволення потреб, на перший план виступають інтереси як законні вимоги
до рівня потреб, що склався, або як прагнення до
якісних змін умов життя”. Далі він зазначає:
“…перетворення потреби на інтерес, а інтересу
на мету є найвищим рівнем мотивації до суспільно корисних дій. Потреби та інтереси виробляють диспозицію особи, її поведінку” [11, с.43].
Тому вироблення компромісного рішення
треба починати зі з’ясування інтересів і бажань
обох сторін. Після цього необхідно визначити
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царину збігу інтересів. Застосовуючи правовий
компроміс, конфліктна ситуація розглядається як
щось дане й відшуковується спосіб впливу на
неї, на інтереси суб’єктів.
Зауважимо, що наявність протилежних інтересів у суб’єктів фінансових правовідносин ще
не означає трансформації суспільних зв’язків
між ними в юридичний конфлікт. Фінансовоправовий конфлікт буде мати місце при здійсненні обома сторонами “різновекторних” дій (дії
чи бездіяльності). В даному випадку основним
мотивом вчинення таких дій чи бездіяльності
буде небажання дотримання прав та інтересів
протилежного суб’єкта. Беручи до уваги, що такими суб’єктами буде з однієї сторони особа, а
по іншу сторону держава, можемо проаналізувати в практичній площині конфлікт, який виникає
в податкових відносинах. Так, основним порушенням у даній сфері є ухилення від сплати податків. Причиною даного явища перш за все виступає недотримання інтереcів суб’єктів. Держава, як владний суб’єкт, зосереджує свій інтерес
на особі як на платнику податків. Вона в даному
випадку не враховує інтереси особи, яка повинна
мати можливість задоволення своїх особистих
потреб. Результатом цього є те, що держава породжує конфлікт, який руйнує між останньою
будь-які зв’язки.
Тут варто згадати вислів К.Маркса, що людина може бути великодушною і чутливою до
запитів чужих інтересів тоді, коли про її інтереси
вже потурбувалися [12, с.143].
Історичний розвиток індивідуалізму, який
паралельно з розвитком правової держави, яка
робила акцент на повагу до честі і гідності людини, привчав її зважати на право. Історія США і
Західної Європи показує, що норми права і моралі виступали тут не тільки в ролі обмежувача зазіхань, санкціонованих індивідуалізмом, а й у
ролі умов, які сприяли реалізації цих цілей.
Ці норми захищали і захищають особу, її
власність від свавілля і насильства, брутального
втручання до її приватного життя. Вони закріплюють і гарантують контракти, домовленості, комерційні операції, забезпечуючи правила, що
відповідають поняттю “чесної гри”.
Крім того, правила сприяють вигідному
для всіх сторін компромісу, реалізації індивідуальних інтересів і досягненню успіхів у найрізноманітніших сферах діяльності, водночас і у
сфері бізнесу. Установки на свободу, самостійність і заповзятливість індивіда, на особисту
відповідальність і відповідальність за використання власності стали потужним генератором і
139

В.А.Вдовічен

стимулятором енергії, ініціативи, творчості, готовності йти на експеримент і ризик не тільки
заради власного добробуту, а й заради суспільства в цілому.
Поняття компромісу дедалі більше втрачає
абстрактно-теоретичний характер і набуває інструментального змісту, тобто засобу досягнення
практичних цілей, які сприяють втіленню основних завдань правового регулювання фінансових,
зокрема податкових відносин. Це стає справді
можливим лише після досягнення певних домовленостей між суб’єктами – учасниками компромісної угоди. Така форма компромісу зосереджує
увагу на суб’єктивних вольових аспектах, свідомому й цілеспрямованому зближенні позицій
сторін, а також регулює суперечливі погляди.
Поряд з вищезазначиним важлива увага
у визначенні компромісу надається “взаємним
поступкам”. Умовами поступок, як основи компромісу є: визнання факту, що аргументи і доводи
протилежної сторони мають слушність; раціональні моменти; непоступливість і відмова від
співробітництва призведуть до ще більших втрат.
Пошук найефективніших шляхів необхідно розпочинати із законодавчого забезпечення діяльності суб’єктів правозастосування. Закріплення
компромісу на офіційному рівні та узаконення
основних положень цього інституту, законодавець продемонструє свою далекоглядність, глобальне значення проблеми, що внесе раціональне
вирішення конфліктної ситуації, започаткує позитивні зміни та зрушення у праві.
Висновки. Аналіз викладеного матеріалу
дослідження дозволяє прийти до такого висновку. Правовий компроміс виступає у відносинах
між владою і громадянином універсальним засобом задоволення інтересів обох суб’єктів. Він
дає можливість з найменшими втратами вирішити конфліктну ситуацію. Поряд з тим, про компроміс можна говорити як про право вибору
суб’єкта, яке дає можливість подолати несприятливі наслідки, які можуть настати.
Об’єктивні фінансові протиріччя і ті, що
випливають з них фінансово-правові конфлікти
свідчать про актуальність наявності правового
компромісу. Одним з найбільш дієвих факторів
оптимізації правового механізму повинна стати
доктринальна розробка і наступне легітимне закріплення системоутворюючих категорій, які
необхідні для виявлення, пізнання, вирішення і
усунення розбіжностей, які виникають у сфері
фінансової діяльності держави.
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Summary
In this article nature of legal compromise is studied. The author asserts that the compromise is the
basic way to solve the legal conflict.
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ПОДАТОК ЯК ПРАВОВИЙ КОМПРОМІС
МІЖ ПРИВАТНИМИ ТА ПУБЛІЧНИМИ ІНТЕРЕСАМИ
Постановка проблеми. Держава – суверенна політико-територіальна організація суспільства, що володіє владою, яка здійснюється
державним апаратом на основі юридичних норм,
що забезпечують захист і узгодження суспільних, групових, індивідуальних інтересів зі спиранням, у разі потреби, на легальний примус.
Але жодна держава не може нормально існувати
без стягнення податків. З іншого боку, податки –
одна із важливих рис держави, основою якої є
економічні та юридичні поняття, співвідношення
яких залежить від політичних процесів, що відбуваються в державі [8, с. 39].
На сучасному етапі становлення правової
держави податок повинен відігравати роль правового компромісу між приватними та публічними інтересами. Його основною метою є досягнення узгодженості між державою, як представником публічних інтересів, та індивідом – представником приватного інтересу. Таке значення
податку дає можливість змінити уявлення про
фіскальну систему оподаткування.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Розвитку податкового права приділена значна
увага як вітчизняних науковців, так і закордонних. Проблеми, пов’язані з оподаткуванням, досліджувались такими науковцями, як О.В.Бризгалін, Л.К.Воронова, Д.В.Вінницький, М.В.Карасьова, О.М.Козирін, М.П.Кучерявенко, П.С.Пацурківський, С.Г.Пепеляєв та інші.
Також неможливо уявити аналіз практично
будь-якого питання без посилань на класичні
праці І.Озерова, І.Тарасова, А.Смітта, Д.Львова,
Ф.Нітті,
О.Ісаєва,
В.Лебедєва,
К.Рау,
Д.Селігмена, А.Гур’єва та інших.
Поряд з тим незважаючи на значну увагу
вчених, деякі питання залишаються малодослідженими, інші потребують вироблення нових
підходів до дослідження.
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання проаналізувати ступінь наукової розробки теми та охарактеризувати вплив податків
на правовідносини, як компромісу між приватними та публічними інтересами.
Виклад основного матеріалу. Податки –
первинна умова існування й діяльності держави,
неодмінна ознака цивілізації. Разом із тим, у
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більшості країн світу, за винятком тих небагатьох, де оподаткування вкрай лібералізоване, податки за силою дії на верстви суспільства, за безпосереднім до всіх відношенням дошкуляють
усім і кожному. Податки впливають на настрої
рядових громадян, на поведінку національних
еліт, знаходяться у фокусі фінансово-економічних досліджень, постійно перебувають під
вогнем критики. Сутність оподаткування залежить від природи людини, в її ставленні до призначення й діяльності держави.
В оподаткуванні, як ніде, помітна дуалістична природа людини, в свідомості якої конкурують дві домінанти: індивідуалістична й соціально-громадянська. Перша провокує особу діяти в обхід держави, вплив другої схиляє людей
не виходити за межі загальноприйнятих поведінкових стандартів чи правового поля. У свідомості платника без протиставлення між почуттям
особистого інтересу та імперативом суспільного
обов’язку не обходиться жоден акт оподаткування. Єдиний спосіб примирити ці контрастні
мотивації – зробити так, щоб цілі та масштаби
державної діяльності максимально збігалися з
інтересами й цінностями основної маси платників податків. Саме до такої мети віками йшли і
значною мірою реалізовували її західні народи в
умовах ринкової економіки та демократичноправової держави [1, с. 11-12].
Протягом багатьох років розвитку права
існував конфлікт між публічними і приватними
інтересами. Більшість інтересів, які, здавалося б,
є суто індивідуальними („приватними”), водночас є й соціальними як за історичними передумовами їх формування, так і за засобами, інструментарієм їх задоволення. Вже сам процес
реалізації (та, до речі, захисту) „приватних” інтересів зачіпає інтереси, потреби інших учасників
суспільного життя, а отже, є зазвичай процесом
соціальним – „публічним”.
Індивідуальні („приватні”) інтереси – це інтереси людини, яка, з огляду на конкретноісторичну структуру соціально неоднорідного
суспільства, завжди належить до якоїсь спільноти, групи (навіть до декількох різних груп). Тому
вагома частина індивідуальних інтересів людини
зазвичай змістовно збігається з аналогічними
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індивідуальними інтересами інших членів „її” соціальної групи. І цей збіг об’єктивно зумовлюється
однаковістю чи подібністю певних умов, обставин
індивідуальної життєдіяльності членів відповідної
групи. У цих формулюваннях теж отримує своєрідний прояв соціальна – „публічна” – природа, здавалося б, суто приватних прав людини.
У різноманітних індивідуальних потребах і
відповідних інтересах ступінь, так би мовити, публічності, ясна річ, неоднаковий. А тому – залежно
від цього ступеня – зазначені інтереси можна, з
деякою умовністю, розподілити на такі види:
- інтереси приватні. Це, по-перше, ті, що
задовольняються власними інтелектуальними
діями, операціями; і доки такі дії не проявляються назовні, вони не набувають суспільного („публічного”) характеру, а тому й не можуть бути
піддані державно-юридичному регулюванню.
По-друге, до інтересів такого виду можна віднести й такі, що задовольняються хоча й фізичними
діями їх суб’єкта, але теж є не оприлюднюваними. Такі дії також неможливо піддати зовнішньому регулюванню й контролеві соціальними
засобами. Якісна особливість означених інтересів вбачається в тім, що процес їх задоволення не
зачіпає безпосередньо інтересів інших суб’єктів.
І також з цієї причини держава не фіксує, не узаконює діяльнісних засобів задоволення саме таких – суто приватних – інтересів;
- інтереси приватно-публічні. Це ті, які
безпосередньо задовольняються фізичними діями інших суб’єктів, зокрема державних органів
та організацій;
- інтереси публічні. Це – адекватно усвідомлені потреби всього суспільства як системної
єдності, цілісності.
У другій половині XIX ст., коли в юриспруденції Рудольфом фон Ієрингом запроваджується поняття „інтерес”, а метою права виголошується захист інтересів, відмінність між приватним і публічним правом трактують, насамперед, як різницю в інтересах, що їх захищає перше
та друге: приватне право захищає приватні інтереси окремих осіб, публічне право – інтереси
держави, загальні, суспільні інтереси.
У відомій дискусії щодо вольової теорії прав
і позитивному вченні про захист інтересів як цілі
права і про права як інтереси, Ієринг сформулював положення про те, що у сфері приватного права
уповноважена особа сама захищає свої інтереси,
що цей захист відбувається з ініціативи самого
суб’єкта шляхом подання цивільного позову, і, отже, приватні права можуть бути визначеними як
„самозахист інтересів”. В інших сферах захист поЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

рушених інтересів відбувається за ініціативою органів державної влади. Ієринг називає це „захист
адміністративним шляхом” [6, с.515].
Публічне право становить сукупність правових норм, що складають особливу функціонально-структурну систему, яка з метою урегулювання і захисту суспільних інтересів за допомогою розпоряджень переважно імперативного
характеру регламентує відносини за участю держави, а також між суб’єктами, які є фігурантами
держави або знаходяться у відносинах влади і
підпорядкування [11, с. 177-180].
Приватне право відображає сукупність
правил і норм, що стосуються визначення статусу і захисту інтересів окремих осіб, які не є фігурантами держави, не знаходяться у відносинах
влади – підпорядкування стосовно одне одного,
рівноправно і вільно встановлюють собі права і
обов’язки у відносинах, що виникають з їх ініціативи [10, с. 5].
Особливість змісту юридичних відносин,
розмежування приватного і публічного права
характеризується тим, що одні й ті самі за своєю
суттю відносини отримували то приватноправову, то публічно-правову форму.
Г.Ф.Шершеневич відзначав, що різниця
між публічним і приватним правом – категорія в
значній мірі історична, а не логічна. Поділ єдиного за своєю природою права зумовлено наявністю психічних, економічних, політичних і етичних умов. Спочатку відсутній поділ такого роду,
правовий порядок представляє повну єдність, і
тільки згодом у ньому виявляється в якості домінуючого то публічний, то приватний відтінок [12, с. 160].
Приватне право разом з правом публічним
у сукупності утворює єдину загальну систему
об’єктивного права, що є складовою частиною
цивілізації. Розподіл права на публічне і приватне є не просто класифікаційним розмежуванням.
Це – якісно різні сфери правового регулювання.
З перших стадій свого розвитку право так і розвивається у двох відносно самостійних сферах –
сфері публічного і приватного права. При цьому
якість права в цілому визначається розвитком
кожної з них. Недоліки у цьому відношенні і тим
більше недооцінка якоїсь зі сфер призводять до
деформації всієї правової системи і однобічності.
Вибір пріоритетів для функціонування
держави, визначення режиму оподаткування,
здійснюються через механізми демократії. Її ідеальні суб’єкти – люди демократичних переконань, хто усвідомлено сприймає публічні фінанси як сукупність грошових зобов’язань і взаєм143
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них послуг громадян і держави. З такого погляду
правовий компроміс у податковому праві діє як
система взаємно визнаних прав і зобов’язань:
сплачуючи податки, громадяни виражають свою
фіскальну лояльність державі, котра через бюджетний процес визначає та легітимізує спільні
інтереси та потреби громадян, а через бюджет
задовольняє їх.
В історичній ретроспективі податки існують із найдавніших часів, вони супроводжують
усю історію цивілізації. Достатньо сильна державна влада завжди могла примусити платити
податки. В такому разі оподаткування сприймалось населенням як пограбування, насильницьке
відчуження доходів і власності на користь держави, а нерідко в особистих інтересах монарха.
Визнання суспільством легітимного права влади
збирати податки визрівало поступово, впродовж
багатьох віків, у міру того, як держава стала
служити населенню та підпорядкувала державні
фінанси контролю з боку представників суспільства (парламенту, громадськості, преси). Перш
ніж із ненависного платежу, вимушеного державною владою, податок перетворився в усвідомлене фіскальне зобов’язання громадянина мали
відбутися великі соціально-економічні зрушення,
знадобились зусилля багатьох поколінь мислителів, учених, державних діячів.
Сучасне податкове право передбачає реалізацію виконання податкового обов’язку, виходячи із принципу єдиної зобов’язаної особи, визначеної протидії держави і платників. Причому
останні виступають як єдиний суб’єкт, деталізація котрого відбувається на стадії конкретизації
видового податкового обов’язку [4, с. 26-27].
Податкове право реалізує ідею „соціальнослужбового” права, з допомогою якого забезпечується правове оформлення обов’язкової поведінки суб’єктів. Саме тому публічне право в
значній мірі і в більшості випадків здійснюється
через обов’язки індивідів.
Публічний характер податково-правового
регулювання передбачає визначену залежність,
субординацію суб’єктів, пов’язаних у податковому правовідношенні, на відміну від рівних
суб’єктів, які виступають сторонами в приватних
відносинах.
Імперативний характер чинить вплив і на
специфічні способи забезпечення податкових
прав і обов’язків, характер відповідальності за
правопорушення. Податково-правове регулювання реалізується перш за все через норми примусового характеру, які деталізують виконання
податкового обов’язку.
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публічного регулювання є специфічність способів їх набуття, невідчуження, неможливість
передачі іншим суб’єктам. У публічному праві
влада розпорядження складає не зміст права, а
зміст обов’язку. Розпорядження грошовими засобами податкоплатника спрямоване перш за все
на реалізацію обов’язку уплати податку.
Системоутворюючим фактором, який визначає зміст публічної природи податкового права
є категорія „інтерес”. Публічний інтерес у сфері
оподаткування передбачає націленість на здійснення завдань, без задоволення яких неможливо
реалізувати приватні інтереси, забезпечити стійкий і нормативний розвиток суспільства в цілому. Загальнозначиме (офіційне, владне) збалансування, „узгодження” існуючих різноманітних інтересів здійснюється, як відомо, державою (її органами) як офіційним представником усього суспільства; вона ж – з огляду на її соціальну сутність,
природу – ніколи не була й не буде незаінтересованим, цілком безстороннім, абсолютно нейтральним арбітром у цьому процесі. Хоча „надзавданням” такої діяльності держави завжди залишатиметься збереження цілісності, життєспроможності,
самовідтворюваності суспільства в цілому.
Висновки. Підсумовуючи викладений матеріал, можна зробити висновок, що податок, як
дієвий засіб держави, поступово набирає інструментального характеру, тобто дає можливість
досягти узгодженості між приватними та публічними інтересами.
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TAX AS LEGAL COMPROMISE BETWEEN PRIVATE AND PUBLIC INTERESTS
Summary
In this article the author analyses a degree of scientific investigation of tax as legal compromise between private and public interests. The author defines taxes influence on tax legal relations as the compromise
between private and public interests.
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ФІНАНСОВО-ПРАВОВА САНКЦІЯ – МІРА ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Постановка проблеми. У сучасній науці
фінансового права необхідність теоретичної розробки фінансово-правової санкції зумовлена тим,
що цей інститут широко застосовується на практиці та використовується в законодавчому обігу
без належного наукового обґрунтування.
Причина такого становища має свої нормативні, теоретичні та практичні обґрунтування,
наявність яких свідчить про недостатню наукову
розробленість проблем фінансово-правової відповідальності та заходів її реалізації. З огляду на
це проблема фінансово-правової санкції продовжує залишатись актуальною в теорії фінансового
права та вимагає детального аналізу.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Основою даного дослідження стали праці таких
авторів як Є.А.Ровінський [16, с.124], Л.К.Воронова [9, с.51], О.В.Андрєєв [5], Ю.А.Венедиктов
та А.М.Черепахін [8], Ю.Н.Старілов [17],
М.В.Карасьова [11, с.186], О.В.Бризгалін [7,
с.60], О.С.Ємельянов та М.М.Чорногор [10],
П.С.Пацурківський [14], О.В.Щербанюк [21].
Мета статті. Зважаючи на вищевикладене, автор ставить перед собою завдання проаналізувати поняття, сутність і специфіку фінансово-правової санкції як міри фінансово-правової
відповідальності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Жодна наука не може обійтись без понятійного апарату, і наука фінансового права в даному
випадку не є винятком.
Термін „правова санкція” має два основних
значення: широке і вузьке. У широкому розумінні під правовою санкцією розуміють міри державного примусу, використання яких передбачає
кінцеву оцінку протиправного діяння, що вчинено винною особою. У вузькому розумінні правова санкція - це частина правової норми, що закріплює примусові міри. [10, c.102]. У фінансовокредитному словнику 1964 року міститься таке
визначення: фінансова санкція – це міра економічного впливу, що застосовується до соціалістичних підприємств і господарюючих організацій за порушення договірних обов’язків, кредитної, розрахункової фінансової дисципліни
[19, с.317]. Головним недоліком даного визначення є обмеження кола суб’єктів, до яких мо-
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жуть застосовуватись фінансові санкції, зокрема
не включено фізичних осіб.
Є.А.Ровінський підкреслював важливе значення фінансової санкції, зазначаючи її спрямованість на відновлення порушеного права та відшкодування шкоди, спричиненої неправомірними діями [16, c.124]. Л.К.Воронова, ще в 1973
році в своїх працях акцентувала увагу на фінансових санкціях, їх видах [9, с.180].
Також даний вчений досліджує фінансові
санкції за податкові правопорушення, аргументуючи їх відмінність від адміністративних санкцій і тим стає на бік учених, які заперечують, що
фінансово-правова відповідальність за своєю
природою є адміністративною.
О.В.Андрєєв обґрунтовує думку, про неможливість ототожнення санкцій правової норми
з юридичною, в тому числі фінансовою відповідальністю, та вказує на відмінність примусових
заходів від фінансової відповідальності [5, с.7].
Також, слід навести позицію Ю.А.Венедиктова
та А.М.Черепахіна, які розглядали фінансову санкцію як один з елементів функціональної структури фінансового механізму [8, с.26]. Ю.Н.Старілов визначає фінансову санкцію як одну з форм
фінансової відповідальності, що зас-тосовується
державними органами та їх посадовими особами
до юридичних і фізичних осіб за вчинення фінансового правопорушення у встановленому адміністративними та фінансово-правовими нормами порядку заходів державного примусу, які
знаходять своє вираження в грошовій формі і
перераховуються в бюджет з метою забезпечення
суспільних і державних фінансових інтересів,
відшкодування недотриманих бюджетом та позабюджетними фондами грошових надходжень, а
також покарання порушників [17]. Аналізуючи
дане визначення, варто виділити певний динамічний характер фінансової санкції, яка відображає
активних процес, що проявляється в застосуванні
заходів державного примусу. Визначаючи фінансову санкцію як активну категорію, Ю.Н.Старілов фактично ототожнює її з поняттям відповідальності. Дана точка зору, на нашу думку, хибна, оскільки фінансово-правова санкція входить
у систему заходів не лише карального (штрафного), а й відновлювального характеру. Крім того, в
контексті розгляду фінансово-правової санкції як
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міри фінансової відповідальності, слід вести мову про фінансово-правову санкцію як міру саме
фінансового примусу [10, с.78], який характеризується специфічними особливостями, оскільки з розвитком товарно-грошових відносин особливого
значення набули фонди грошових коштів та джерела їх формування – фінансові ресурси. Це сприяло, на наш погляд, для виділення окремого вида
державного примусу – фінансово-правового.
Отже, фінансово-правова санкція є захисною вказівкою фінансово-правової норми на
заходи фінансого примусу, що застосовуються
компетентними органами по відношенню до
суб’єкта, який вчинив фінансове правопорушення та носять небажаний і негативний для правопорушника характер.
При дослідженні поняття „фінансовоправової санкції” важливо з’ясувати її співвідношення з поняттям „відповідальності”, зокрема
„фінансово-правової відповідальності”, оскільки
в літературі нерідко ототожнюються окремі види
відповідальності з відповідними їм правовими
санкціями, причому така тенденція характерна
для галузевих наук, особливо для адміністративного права. Такий вид юридичної відповідальності, як фінансова, в українській юридичній
науці та теорії права фактично відсутній. Разом з
тим фінансова відповідальність широко використовується на практиці. Конституційний Суд України на підставі системного аналізу конституційних положень прийшов до висновку, що по
своєму змісту ст. 92 Конституції України безпосередньо не встановлює перелік видів юридичної
відповідальності [1]. Це означає, що законодавче
формування інших видів відповідальності не суперечить Конституції України. Поняття „фінансова відповідальність” використовується в законах України [3, пункт 20.2], проте це не означає,
що в законодавстві України існує повноцінний
інститут фінансової відповідальності. Цей факт
пов’язаний з відсутністю єдиного кодифікованого акта у сфері публічної фінансової діяльності.
Що стосується думки науковців з цього
приводу, то одні вчені, передбачаючи складнощі
при розкритті відповідальності в фінансовому
праві, обходять дане питання [18], а інші вважають, що фінансово-правова відповідальність - це
наукова категорія, яка розкриває специфіку застосування адміністративних, кримінальних, цивільно-правових санкції за порушення фінансово-правових норм діючого законодавства [6,
с.54], на думку третіх, фінансово-правова відповідальність - це лише приватний випадок адміністративної відповідальності.
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П.С.Пацурківський резонно зауважує на
помилковості ототожнення фінансово-правової
відповідальності і фінансової санкції, обґрунтовуючи це тим, що наявність санкцій ще не означає настання відповідальності; санкція відрізняється як за метою так і за обсягом впливу на відповідного суб’єкта правовідносин [14, с.118].
Як зазначав О.Е.Лейст, в теорії права поняття „санкція” пов’язано з так званою „логічною структурою” (теоретичною моделлю) правової норми, згідно з якою кожна правова норма
має гіпотезу (визначення кола адресатів норми і
умов її реалізації), диспозицію (зміст правила
поведінки, обов’язки і права учасників відносин,
що регулюються), санкцію. Ця тричленна структура орієнтує правотворчість і практику застосування закону на точне визначення: хто, коли і до
чого зобов’язаний і на що має право, які, за що і
до кого застосовуються санкції [12, с.18]. Щодо
відповідальності санкція виступає як її форма і
як її міра. Ілюстрацією цього положення може
бути ст. 114 Податкового кодексу Російської Федерації [15, с.697], де зазначено, що податкова
санкція є мірою відповідальності за вчинення
податкового правопорушення.
Отже, поняття фінансово-правової відповідальності є ширшим за поняття фінансовоправової санкції. Основним аргументом на користь цього положення є та обставина, що фінансово-правова відповідальність не обмежується
лише реалізацією фінансово-правових санкцій.
Справді, фінансово-правова санкція є елементом
фінансово-правової норми, який вказує на негативні, небажані наслідки, що застосовуються у
випадках порушення останньої. В свою чергу,
фінансово-правова відповідальність за порушення фінансово-правових норм є результатом застосування санкцій, тобто реальне, забезпечене
державним примусом настання для правопорушника вказаних в санкції негативних наслідків.
Отже, фінансово-правову відповідальність можна визначити як небажане для правопорушника настання негативних, забезпечених
фінансовим примусом юридичних наслідків,
встановлених фінансово-правовою нормою за
порушення законодавчо обумовленого порядку
мобілізації, розподілу і використання централізованих та децентралізованих фондів коштів.
Для з’ясування сутності фінансової санкції
велике значення має питання про підстави її застосування. Виходячи із загального положення
теорії права про те, що санкції норм права являють собою вказівки на міри державного примусу,
що використовуються у випадку порушення пра147
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вових вимог [13, с.191], можна прийти до висновку, що підставою для застосування санкції є
вчинення правопорушення. Звідси випливає, що
підставою для застосування фінансової санкції є
вчинення фінансового правопорушення.
Андрєєв О.В. прийшов до висновку, що підставою застосування фінансово-правових санкцій є вчинення протиправних дій, що виражаються в порушення однієї чи декількох (наприклад, бюджетної і кредитної, розрахункової і
т.д.) дисциплін [5, с.10]. На нашу думку настання
фінансової відповідальності повинно мати місце
не у випадку порушення якоїсь дисципліни, а
виключно у випадках порушення приписів фінансово-правових норм.
У фінансовому законодавстві не міститься
єдиного поняття фінансового правопорушення,
однак є законодавчі та теоретичні поняття різновидів фінансового правопорушення (наприклад, бюджетного [2, ст.116], валютного [4,
ст.16]). Це дозволяє дати визначення фінансового правопорушення, яке доцільно було б закріпити в фінансовому законодавстві: фінансове правопорушення - це винне, протиправне діяння в
фінансовій сфері, яке не містить ознак злочину,
вчинене суб’єктом фінансового права, за яке фінансовим законодавством встановлена міра фінансової відповідальності (фінансові санкції).
Характеризуючи фінансові санкції як міру
фінансово-правової відповідальності, потрібно
виділити її характерні риси. Зокрема, фінансові
санкції мають майново-організаційний характер,
оскільки пов’язані з примусовим впливом на
фонди грошових коштів, що належать правопорушнику. При цьому фінансові санкції не
обов’язково передбачають вилучення грошових
коштів правопорушника, вони можуть бути
спрямовані на обмеження можливості поповнювати відповідний грошовий фонд або використовувати його засоби. Підставою для застосування
фінансових санкцій є вчинення фінансового правопорушення, до того ж фінансові санкції можуть застосовуватись як до фізичних осіб так і
до організацій. Грошові кошти, вилучені у правопорушника при застосуванні фінансової санкції, підлягають зарахуванню у бюджет відповідного рівня чи інший централізований фонд, таким чином, фінансові санкції є джерелом їх формування. Фінансовим санкціям переважно властивий правовідновлюючий характер. Разом з
тим, в силу того, що фінансові санкції застосовуються за фінансові правопорушення, що передбачають невиконання винною особою покладених на неї будь-яких публічних обов’язків, для
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них характерна наявність окремих каральних
властивостей [10, с.89].
Зазначимо, що природу фінансових санкцій треба шукати також шляхом її співвідношення з мірами традиційних видів юридичної відповідальності, і лише у тому разі, якщо не вдається
її ідентифікувати в рамках існуючих видів, правомірно ставити питання про фінансові санкції
як міру нового виду юридичної відповідальності
– фінансової.
Підсумовуючи все сказане, можна зробити
такі висновки. Фінансово-правова санкція як
міра фінансової відповідальності має свої особливості, та не ототожнюється безпосередньо з
самою фінансово-правовою відповідальністю.
Підставою для застосування фінансово-правової
санкції є вчинення фінансового правопорушення.
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FINANCIAL LEGAL SANCTION - MEASURE OF FINANCIAL LEGAL RESPONSIBILITY
Summary
In this article the author tries to define the financial-legal sanction as a measure of financial-legal
responsibility.

Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

149

УДК 347.122
© 2005 р. О.О. Зімніцька
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ПРАВОВА ПРИРОДА ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Постановка проблеми. Провідне місце серед гарантій дотримання прав та свобод людини
і громадянина, забезпечення стабільності в державі, охорони суспільства від протиправних посягань належить юридичній відповідальності.
В останні роки у зв’язку з розвитком фінансового права як галузі права науковці почали виділяти і фінансово-правову відповідальність як специфічний вид юридичної. Однак доктринальна та
законодавча невизначеність поняття, ознак, цілей, функцій та принципів фінансово-правової
відповідальності призводить, з одного боку, до
дублювання системи правопорушень та санкцій
за їх вчинення, а з іншого, зашкоджує усуненню
прогалин у правовому регулюванні охоронних
правовідносин у фінансовій сфері. Означені чинники зумовлюють необхідність комплексного
дослідження правової природи інституту фінансово-правової відповідальності.
Ступінь наукової розробки. Проблема фінансово-правової відповідальності досліджувалась такими українськими та російськими вченими як Л.К.Воронова [6,20,21], П.С.Пацурківський [14], В.Н.Нагребельний, В.Д.Чернадчук,
В.В.Сухонос [13], М.В.Карасьова [12], О.С.Ємел’янов, М.М.Чорногор [9], З.М.Будько [5] та рядом інших.
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання проаналізувати сутність і специфіку
фінансово-правової відповідальності та чинники,
що обумовлюють її правову природу.
Виклад основного матеріалу. Розв’язанню поставленої проблеми перешкоджає нерозробленість самого поняття „правова природа”. Згідно з філософським словником, під “природою” (nature; грец. physis, від phyein - виникнути, бути народженим; лат. natura, від nasci теж саме) розуміють те, що суттєве для будьякого сущого з самого початку його виникнення [18, с. 472]. Тому, поняття “правова природа”
означає сутність правового явища, а відповідне її
дослідження - це дослідження тих причинних
взаємозв’язків, які зумовлюють його сутність.
Іноді серед теоретиків може спостерігатись
ототожнення понять „правова природа” і „юридична природа”, причому під останньою розуміють формально-логічну характеристику специфічної юридичної конструкції - типового поєднання прав, обов’язків, відповідальності, юри150

дичних фактів [3, с.206, 308; 11, с.7]. Відповідно,
під правовою (юридичною) природою відповідальності розуміють її нормативну конструкцію,
що розкриває загальну, закріплену правовими
нормами, типову реакцію держави на вчинення
правопорушення. Така нормативна конструкція
складається з сукупності елементів правового
регулювання охоронних відносин (норма права,
правовідносини, порядок прийняття правозастосовчих актів і їх виконання), які дозволяють віднести відповідальність або до одного з відомих
науці видів, або обґрунтувати самостійний характер цієї відповідальності [10, с.152].
Розуміння природи відповідальності як
нормативної конструкції, на нашу думку, характерне для доктрини юридичного позитивізму.
Проте сьогодні провідні вчені наголошують на
невідкладності зміни доктрини юридичного позитивізму у фінансовому праві на нову фінансово-правову доктрину, яка б увібрала в себе та
відобразила цінності правової держави і громадянського суспільства [15, с.29]. Мова йде про
соціологічну (природно-позитивну) доктрину
фінансового права. То що розуміти під правовою
природою відповідальності? Адже право може
існувати і поза інституціональною формою (нормативно-правові акти) — у вигляді загальносоціального права, тобто права, яке створюється безпосередньо самим суспільством. Воно зумовлене
природною свідомістю людей, їх життєвими потребами. Тому можна стверджувати, що загальносоціальне право виникло раніше, ніж юридичне [8, с.51]. Отже, правова природа певного
явища є прототипом її юридичної природи або,
якщо користуватися категоріями філософії, ці
поняття співвідносяться як зміст і форма. Однак
формування і реалізація права знаходиться під
впливом різних факторів (політики, правосвідомості, домінуючих теоретичних поглядів) і здійснюється через вольову діяльність законодавця і
правозастосовчих органів. У зв’язку з цим “правова природа” явищ не завжди безпосередньо і
“дзеркально” відображається в їх “юридичній
природі”. Тому можна говорити про помилковість ототожнення термінів „правова природа” і
„юридична природа”.
Розглядаючи види відповідальності, вчені
вважають, що їх відмінною рисою є специфіка
предмета і методу правового регулювання. Але
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.
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наявність самостійного предмета і методу правового регулювання без конкретизації їх впливу на
такі явища, як правопорушення, санкції та інші,
не надає змогу чітко окреслити кожен вид відповідальності. Так, С.С.Алексєєв вважає, що до
критеріїв розмежування видів відповідальності
належить віднести і підстави виникнення, порядок здійснення та функціональне навантаження
відповідальності [2, с.199, 204].
А інші вчені вважають, що під час видового
поділу юридичної відповідальності необхідно звернути увагу і на характер санкцій, що застосовуються, ступінь державного осуду, що міститься у
відповідальності, сферу застосування [17, с.185].
Отже, для виділення в окремий вид фінансово-правової відповідальності потребує дослідження: предмет і метод фінансового права; характер і ступінь державного примусу; умови та
підстави її виникнення; особливості санкцій, що
застосовуються за фінансові правопорушення та
сфера її застосування.
Багатьма вченими за основу обґрунтування
існування фінансово-правової відповідальності
взято специфічний характер правовідносин, за
порушення яких вона настає. Наприклад, професор Ю.А.Ровинський писав, що фінансове право
є сукупністю норм, що регулюють відносини в
галузі фінансової діяльності держави з метою
виконання її завдань і функцій [16, с.64].
Пізніше було сформульовано ширше поняття фінансового права – це галузь публічного
права, сукупність норм, що регулюють державні
фінанси, які є засобом, що забезпечує діяльність
державних органів в процесі виконання покладених на них функцій [7, с.37-38]. На особливу
увагу в сучасних умовах заслуговує визначення
поняття „фінансове право” сформоване професором Л.К.Вороновою. Фінансове право – це самостійна галузь публічного права, що регулює суспільні відносини в сфері мобілізації, розподілу і
використання централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів держави з метою забезпечення виконання нею своїх завдань і функцій [20, с.49].
У світлі соціологічної доктрини фінансове
право - це система норм права, що регулюють
розподільні, перерозподільні і контрольні відносини у сфері публічних фінансів з метою створення публічних фондів грошових коштів для
задоволення публічних потреб [15, с.30].
Фінансово-правова відповідальність є розвитком і продовженням матеріального фінансового правовідношення, яке реалізується за допомогою процесуальної форми. Відповідальність за
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

порушення фінансового законодавства становить
частину механізму правового регулювання фінансових відносин і проявляється у вигляді накладення заборон. Отже, фінансово-правова відповідальність існує тільки в межах охоронних
правовідносин [13, с. 275].
Іншим критерієм для виділення видів юридичної відповідальності є метод правового регулювання. Вчені мають різні погляди на метод
правового регулювання. Одні стверджують, що
це спосіб, за допомогою якого держава забезпечує потрібну поведінку учасників правовідносин.
Інші розглядають метод як правові способи і
прийоми формування поведінки утворень (установ, підприємств, організацій) шляхом закріплення за ними прав, обов’язків по відношенню
до держави в цілому та один до одного [4, с.50].
З такою позицією не можна погодитись, оскільки
таке бачення методу є однобоким і охоплює лише розподіл прав та обов’язків між учасниками.
На наш погляд, найбільш повним є визначення методу правового регулювання як сукупності засобів впливу на учасників фінансовоправових відносин, що характеризуються юридичними фактами, з якими пов’язується виникнення фінансових правовідносин, правовим статусом їх суб’єктів та розподілом прав і обов’язків між ними, видами санкцій за порушення приписів держави і порядком їх застосування [20,
с.20]. Цієї точки зору додержуються більшість
учених. Основним методом фінансового права є
метод владних приписів [19, с.47], сутність якого
полягає у тому, що держава встановлює обсяг
прав та обов’язків учасників правовідносин і при
цьому позбавляє їх самостійності.
Наступним елементом, який має значення
для з’ясування правової природи фінансовоправової відповідальності, є державний примус.
Проте, на думку деяких учених, визначальним
методом, що забезпечує фінансову дисципліну, є
метод переконання. На нашу думку, методи переконання повинні розумно поєднуватись з примусовими заходами, оскільки деякі люди можуть
утримуватись від протиправної поведінки тільки
під страхом настання негативних наслідків персонально для них.
У зв’язку зі збільшенням значення фондів
грошових коштів необхідно говорити про спеціальний вид державного примусу – фінансовоправовий примус, який полягає у вжитті органами судової влади, суб’єктами загального управління фінансами, фінансовим апаратом держави
та суб’єктами фінансового контролю встановлених нормами фінансового права примусових за151
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ходів з метою недопущення і присічення неправомірної поведінки учасників фінансових правовідносин, а також усунення його суспільно шкідливих наслідків [9, с.70]. Специфічність фінансово-правового примусу, що дозволяє відмежувати
його від інших видів державного примусу, зокрема
адміністративного, визначається специфічним
об’єктом впливу – фондами грошових коштів, специфічними методами та сферою застосування.
Характеризуючи природу фінансово-правової відповідальності, необхідно зупинитись на
фінансово-правових санкціях. У науковій літературі, діючих нормативно-правових актах часто
йдеться не про фінансово-правові санкції, а про
фінансові санкції. У більшості випадків ці поняття вживаються як ідентичні, тому цьому питанню не приділяється значної уваги. Але, на нашу
думку, між ними є різниця. Вони співвідносяться
як загальне (фінансово-правова санкція) та особливе (фінансова санкція). Так, якщо фінансовоправова санкція не завжди повинна мати каральний (штрафний) або правовідновлювальний характер, то фінансова санкція завжди виражена в
грошовій формі і має чітко визначений характер.
На жаль наше законодавство не містить вичерпного переліку органів, що уповноважені накладати фінансово-правові санкції за порушення
приписів фінансового законодавства. На нашу
думку, встановлення такого переліку сприяло б
більш чіткому застосуванню санкцій. Крім цього,
вже назріла необхідність розробки фінансового
процесуального законодавства. А отже, можна
говорити про наявність фінансового процесуального права.
Якщо розглядати поняття “фінансовоправова санкція” у вузькому значенні – то це частина фінансово-правової норми, що має грошовий, чітко визначений характер та вказує на заходи державного примусу, які застосовуються
компетентними органами до суб’єктів, що вчиняють фінансові правопорушення. У широкому
значенні під фінансово-правовою санкцією належить розуміти систему заходів державного
примусу, що вживаються визначеними державними органами до осіб, які вчинили фінансове
правопорушення.
Необхідно наголосити, що поняття „відповідальність” і „санкція” потрібно трактувати як
самостійні правові категорії, хоча вони, зрозуміло, пов’язані між собою, оскільки тільки через
юридичну відповідальність реалізується санкція.
Наведемо обставини, що підтверджують
відмінність відповідальності від санкції [1, с.8]:
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1) наявність санкцій ще не означає настання відповідальності, оскільки санкція існує постійно як елемент правової норми, в тому числі й
до моменту її реалізації;
2) санкція правової норми відрізняється від
відповідальності як за метою, так і за обсягом
впливу на відповідного суб’єкта правовідносин;
3) відповідальність виникає і реалізується
як у загальних, так і в конкретних правовідносинах, санкція – лише в конкретних ситуаціях;
4) санкція не збігає в часі з моментом виникнення негативної юридичної відповідальності.
Зазначимо, що заходи фінансово-правової
відповідальності застосовуються виключно для
забезпечення виконання юридичних обов’язків,
які носять публічно-правовий характер, що якісно відмежовує фінансово-правову відповідальність від інших видів правовідновлювальної відповідальності (цивільної відповідальності, матеріальної відповідальності).
Наступною з причин невизначеності правової природи фінансово-правової відповідальності є недосконалість діючого законодавства в
частині неузгодженості її термінологічного апарату. У зв’язку з цим необхідно в першу чергу
законодавчо закріпити такі поняття, як “фінансово-правова відповідальність”, “податкове правопорушення”, “фінансово-правова санкція”.
Щодо умов та підстав відповідальності як
чинників, які зумовлюють її правову природу, то
ми підтримуємо професора П.С.Пацурківського,
який зазначає, що для породження, зміни та припинення фінансового правовідношення має значення як підстава, так і умова [14, с.222]. Оскільки фінансово-правова відповідальність є також
правовідношенням, але охоронного типу, то
можна говорити про наявність її підстав та умов
виникнення. До безпосередніх умов, які перетворюють можливість злочинних мотивів у дійсність слід віднести правосуб’єктність учасників
охоронних фінансових правовідносин та наявність відповідних фінансово-правових норм.
Як справедливо відзначається багатьма
вченими, підставою виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин є юридичні
факти. Юридичні факти – дії, у фінансових правовідносинах поділяються на правомірні та неправомірні. Отож, підставою реалізації фінансово-правової відповідальності є фінансове правопорушення, що являє собою самостійний вид
правопорушень. Від адміністративних і дисциплінарних проступків, а також злочинів, фінансові
правопорушення відрізняються їх суб’єктом, які
можуть тільки самостійними суб’єктами фінанЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.
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сової діяльності. Від цивільно-правових деліктів
фінансові правопорушення відрізняються своїм
об’єктом, оскільки спричиняють шкоду не приватним майновим інтересам, а публічним інтересам у сфері фінансів.
Отже, фінансово-правова відповідальність
являє собою різновид юридичної відповідальності і
співвідноситься з останньою як особливе і загальне. У свою чергу фінансово-правова відповідальність також поділяється на види, які мають значну
специфіку властиву тим підгалузям фінансового
права в рамках яких вони застосовуються.
Висновок. Правова природа фінансовоправової відповідальності зумовлюється предметом і методом фінансового права; характером
державного примусу; особливостями санкцій, що
застосовуються за фінансові правопорушення;
умовами та підставами її виникнення.
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O.O. Zimnitska
LEGAL NATURE OF FINANCIAL LEGAL RESPONSIBILITY
Summary
In this article main point and features of financial legal responsibility, factors that determine its legal
nature are analyzed. Author argues that legal nature of financial legal responsibility is defined by the object
and method of financial law, by disposition of state compulsion, by the peculiarity of sanctions, wich applies
for the financial infringement, by conditions and reasons of its origin.
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ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО
ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ ГРОМАДЯН
Постановка проблеми. В умовах економічної нестабільності важливу роль для виживання вітчизняного ринку страхування набуває
розвиток державного загальнообов’язкового
страхування, підстави якого залишаються і досі
малодослідженими.
Ступінь наукової розробки. Для існування страхових правовідносин як правової реалії
необхідна конкретна причина, підстава. Перед
тим, як почати виклад основного матеріалу, слід
звернутись до основ правової науки – науки теорії права, а також до науки фінансового права,
оскільки ми відносимо державне обов’язкове
особисте страхування до інституту фінансового
права і розглянути, що саме науковці вважають
підставами виникнення, зміни та припинення
правовідносин. Проаналізувавши праці вчених у
галузі науки теорії права С.С.Алєксєєва [6,
с.164], М.Г.Алєксандрова [5, с.243], В.Б.Ісакова
[9, с.9, 65], О.А.Красавчикова [12, с.28], а також
праці вчених у галузі науки фінансового права –
П.С.Пацурківського [14, с.222], Л.К.Воронової
[17, с.72], О.Н.Горбунової [18, с.45], ми можемо
зазначити, що підставами виникнення, зміни та
припинення правовідносин є юридичний факт
або сукупність юридичних фактів (фактичний
склад). Подібні судження можна знайти і в дослідженнях інших галузей права [3, с.144; 4, с.23].
Мета статті полягає у тому, щоб дослідити, які саме юридичні факти або сукупність юридичних фактів лежать в основі виникнення правовідносин з приводу державного обов’язкового
особистого страхування.
Починаючи виклад основного матеріалу
дослідження слід з’ясувати, що є підставою виникнення правовідносин у добровільному страхуванні і що лежить в основі розподілу страхування на добровільне і обов’язкове, які його критерії. У правовій літературі висловлювалися різні
точки зору щодо критеріїв розподілу страхування на обов'язкове і добровільне. Одні автори
вважають, що таким критерієм є юридична природа страхування, вказуючи, що страхування
обов'язкове полягає в тому, що страхове правовідношення в деяких випадках виникає безпосередньо в силу веління закону [16, с.48], страхування добровільне виникає з вільної угоди сторін
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(страхового договору) [16, с.52]. Інші автори
вважають, що розподіл страхування на обов'язкове і добровільне здійснюється за джерелом виникнення страхування: добровільне виникає зі
страхового договору, обов'язкове - безпосередньо в силу закону [8, с.25]. Треті автори, вказуючи, що юридична природа страхування є щось
набагато більшим, ніж питання про його добровільність і обов'язковість, пропонують вважати
критерієм розмежування добровільного й
обов'язкового страхування метод здійснення
страхування, що полягає в питанні про залежність виникнення страхування від незв'язаної
законом волі сторін. На думку В.К.Райхера, питання про те, закон чи договір як "джерело виникнення страхування" має другорядне, а іноді лише формально юридичне значення, у порівнянні
з методом здійснення страхування [15, с.219].
Позицію тих авторів, які вважають, що в
основі розподілу страхування на добровільне й
обов'язкове лежить джерело його виникнення,
сприйняв і Закон України «Про внесення змін до
Закону України "Про страхування", у ст. 6 якого
говориться, що в основі добровільного страхування лежить договір між страхувальником і
страховиком, обов'язкове ж страхування встановлюється законом. Така позиція уявляється
більш обґрунтованою та доцільною [1].
Відносно інше вирішення питання має місце у визначенні юридичних фактів при обов'язковому страхуванні. Прийняте положення про те,
що обов'язкове страхування виникає безпосередньо в силу закону, не свідчить про те, що з моменту прийняття страхового закону відразу ж
виникають конкретні правовідносини між страховиком і страхувальником, а також не вказує
нам на ті юридичні факти, з якими закон пов'язує
юридичні наслідки виникнення страхового правовідношення. З іншої сторони вказівка закону
на те, що обов'язкове страхування встановлюється законом і здійснюється на підставі типового договору, також не дає нам можливості
визнати типовий договір підставою для виникнення страхових правовідносин, тому що типовий договір не є індивідуальним актом, а носить
нормативний характер [13, с.47].
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Підстави виникнення обов’язкового особистого страхування громадян

Жодний юридичний наслідок безпосередньо з норми права не випливає. Тут скрізь
необхідні юридичні факти і конкретні життєві
обставини, передбачені нормами права [6, с.164].
Юридичний факт є реальним життєвим фактом, на підставі якого абстрактна норма закону
перетворюється в конкретні права й обов'язки визначених осіб.
Норма права створює юридичну можливість виникнення, зміни і припинення правовідношення. Вона вказує на ті умови, обставини
(факти), при наявності яких правові зв'язки починають рухатися [12, с.27]. Закон спрямовує
кожне правовідношення, визнаючи ті чи інші
факти як підставу його руху. Він є загальною й
обов'язковою передумовою руху правовідносин
даного виду. Підставою руху конкретного страхового правовідношення є не закон, а визнані
ним юридичні факти [12, с.181]. Юридичний
факт служить обов'язковою підставою для виникнення, зміни, припинення правовідносин. Навіть у тих випадках, коли закон покладає визначені обов'язки чи надає права, не передбачаючи
для виникнення цих прав і обов'язків юридичних
підстав, завжди існує визначений факт, з яким
пов'язується наявність прав і обов'язків [19,
с.196]. Інше тлумачення цього питання логічно
приводить до того, що закон із загальної передумови руху правовідносин перетворюються в
приватну основу виникнення конкретного правовідношення подібно угоді, адміністративному
акту і т.д. Під юридичними фактами в страховому праві варто розуміти конкретні життєві обставини, з наявністю яких норми права пов'язують
настання передбачених у них правових наслідків.
У юридичних фактах, що лежать в основі страхових правовідносин, відображаються особливості їхнього виникнення.
У юридичній літературі думки авторів з
питання юридичних фактів, що лежать в основі
виникнення правовідносин по обов'язковому
страхуванню, розділилися. Так, К.А.Граве і
Л.А.Лунц вважають, що юридичним фактом виникнення й існування обов'язкового страхового
правовідношення (насамперед при майновому
страхуванні) є страховий інтерес. Від його наявності, вказують автори, "залежить саме виникнення й існування цих правовідносин", вважаючи страховий інтерес як зацікавленість у цілості
запропонованого до страхування майна і як
масштабу для визначення граничного розміру
страхової суми [8, с.41]. Однак страховий інтерес
виступає необхідною передумовою виникнення і
реалізації страхових правовідносин. Крім того,
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

страховий інтерес, який є невід'ємною ознакою
страхових правовідносин, притаманний як майновому, так і особистому страхуванню. Закріплений у правових нормах, страховий інтерес знаходить наступну реалізацію в суб'єктивних правах страхувальників - учасників страхових правовідносин, що вже виникло. В силу цього страховий інтерес не можна визнати юридичним фактом виникнення й існування страхових правовідносин. Іншу точку зору з цього питання висловив А.Т.Ащеулов. Він вважає, що юридичними
фактами, які лежать в основі виникнення страхових правовідношення, є договір страхування і
страховий випадок [7, с.132]. Погодитися з такою точкою зору не можна, тому що договір
страхування справді є юридичним фактом для
виникнення страхових правовідносин, але тільки
добровільних. Страховий випадок також не можна визнати підставою для виникнення страхових
правовідносин. Він є юридичним фактом здійснення страхових прав і обов'язків, що випливають із уже існуючих правовідносин. Страховий випадок у визначений період часу може і
відбутися, що не виключає існування страхових
правовідносин.
В.Н.Яковлєв вважає що юридичним фактом виникнення конкретного страхового правовідношення, його закріплення і подальшого розвитку служить страхове свідоцтво. "Підстава виникнення конкретного страхового правовідношення, - пише В.Н.Яковлев, - є не безпосередня
сила, веління закону, а страхове свідоцтво, що
визначає не тільки суб'єктів страхового правовідношення, але і конкретний зміст їхніх прав і
обов'язків" [20, с.162]. Одне страхове свідоцтво
як юридичний факт, на думку В.Н.Яковлєва, виявившись підставою виникнення страхових правовідносин, не впливає надалі на відносини сторін. З наведеною точкою зору, на наш погляд,
погодитися не можна. Страхове свідоцтво - це
юридичний документ, зміст якого, як і будьякого іншого юридичного документ, а засвідчує
ті чи інші, юридично значимі факти чи засновані
на них правовідносини. Юридичне значення
страхових документів, як відзначав В.І.Серебровський, полягає тільки в тому, що вони є найголовнішим доказом таких правовідносин, що
виникли між сторонами зі страхового договору
чи іншого правовстановлюючого документу [16,
с.144]. Страхове свідоцтво є документом, який
володіє особливою доказовою силою, і не має
правовстановлюючого значення. Таким чином,
видача страхового свідоцтва страхувальнику не
свідчить про безумовний вступ страхування в
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силу. Конкретні підстави (юридичні факти), в
силу яких мають місце визначені юридичні наслідки (виникнення, зміна чи припинення страхових правовідносин), зазначені безпосередньо в
законі. "Юридичним фактом, з яким пов'язане
виникнення зобов'язання по обов'язковому майновому страхуванню, - вказує В.В.Луць, - є факт
наявності у громадянина, організації на праві
власності, повного господарського відання чи
оперативного управління майна, яке відповідно
до законодавства підлягає обов'язковому страхуванню" [13, с.67]. Направлення, наприклад, на
службу в органи прокуратури є підставою для
виникнення страхових правовідносин по державному обов'язковому особистому страхуванню
працівників прокуратури. Підставою виникнення
правовідносини по обов'язковому особистому
страхуванню пасажирів є складний фактичний
склад: придбання проїзного квитка і перебування
на транспортному засобі під час польоту (поїздки) чи на станції (вокзалі, пристані, порту) з моменту оголошення посадки і до моменту залишення порту, вокзалу, станції.
У літературі відзначається, що складний
фактичний (юридичний) склад варто відрізняти
від послідовних етапів, необхідних для завершення формування моделі правовідносин, його
виникнення і розвитку [19, с.299]. Висловлювалися різні думки щодо питання, коли виникають
правовідносини - у момент "появи факту, що робить цей склад закінченим", тобто останнього
етапу [11, с.160-161], або кожна з дій, хоча не
породжує правовідносини в цілому, але спонукає
виникнення, зміну чи припинення ти чи інших
прав та обов'язків [2, с.67]. Більш правильна позиція тих авторів, які вважають, що події і дії, які
входять в число елементів фактичного складу, у
залежності від їхнього характеру і зв'язку з іншими елементами, можуть породжувати самостійні наслідки. Права й обов'язки, що випливають з окремих елементів складного фактичного
складу, можуть породжувати окремі права й
обов'язки, що не складають тих правовідносин,
для виникнення яких необхідна вся сукупність
установлених нормою права юридичних фактів.
Положення про те, що правовідносини виникають тільки в момент завершення останнього етапу в ланцюзі послідовних дій, а окремі права й
обов'язки, зв'язані з елементами фактичного
складу існують поза правовідносинами в цілому,
не може бути визнане правильним. Так, завершальним етапом страхових правовідносин є
страховий випадок, що носить ймовірний (випадковий) характер. Тому, якщо страховий випадок
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не відбувся, то ні про які страхові правовідносини не можна вести мову. Підтвердженням наявності визначеного правового зв'язку (правовідносин) між страховиком і страхувальником до настання страхового випадку є добровільне (договірне) страхування, при якому факт укладення
страхового договору є підставою (юридичним
фактом) для виникнення страхових правовідносин, хоча страхового випадку в період дії договору страхування може так і не відбутися. З числа юридичних фактів у страховому праві варто
цілком виключити презумпції і фікції. По-перше,
презумпція в нормах страхового права завжди
відсутня і не пов'язується з наявністю чи відсутністю визначених юридичних наслідків. Фікція
як особливий техніко-юридичний прийом правової регламентації, коли вигадане, уявне положення визнається існуючим і здобуває обов'язковий характер, факт не має під собою реальної
основи (як, наприклад, у сімейному праві запис
батька дитини, народженої поза шлюбом, на
прізвище матері). Усі юридичні факти в страховому праві носять реальний, конкретний характер. Що ж стосується юридичних складів, тобто
сукупності юридичних фактів, настання яких
необхідно для виникнення передбачених законом
правових наслідків, то тут вони завжди мають
привілейоване значення при формуванні страхових правовідносин. Це значить, що до правового
результату веде не окремо взятий юридичний
факт, а їхня сукупність, у якій його ключові елементи пов'язані один з одним у вигляді єдиної
системи, що в кінцевому рахунку і приведе до
виникнення або припинення страхових відносин.
Отже, на підставі вищевикладеного можна
зробити такі висновки.
1. При визначенні підстав державного обов'язкового особистого страхування громадян треба
мати на увазі, що підставами виникнення, зміни та
припинення страхових правовідносин є юридичні
факти. Під юридичними фактами в страховому
праві належить розуміти конкретні життєві обставини, з наявністю яких норми права пов'язують
настання передбачених у них правових наслідків. В
юридичних фактах, що лежать в основі страхових
правовідносин, відображаються особливості їхнього виникнення, зміни та припинення.
2. Не можуть розглядатися підставами
державного обов'язкового особистого страхування безпосередньо норми права, договори чи
страхові свідоцтва. Державному обов'язковому особистому страхуванню притаманна, як правило, наявність складного фактичного (юридичного) складу. Надходження, наприклад, на служЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.
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бу в митні органи є підставою для виникнення
страхових правовідносин по державному обов'язковому особистому страхуванню праців-ників
митних органів. Відповідно до п. 4 Постанови
Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 р.
№ 487 «Про затвердження Порядку та умов державного обов'язкового особистого страхування
працівників митних органів» розміри страхових
платежів установлюються щорічно Національною акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" за погодженням з Мінфіном під час формування державного бюджету на наступний рік.
Тобто можна говорити про наявність двох
елементів складного фактичного (юридичного)
складу, які визначаються підставами державного
обов'язкового страхування працівників митних
органів: це, по-перше, виникнення трудових правовідносин між громадянином та Митною службою України; та, по-друге, включення до щорічного державного бюджету та витратної частини
кошторису Митної служби витрат на сплату
страхових платежів, пропорційно кількості атестованих працівників митних органів. Підставою
виникнення правовідносини по обов'язковому
особистому страхуванню пасажирів, наприклад,
є складний фактичний склад: придбання проїзного квитка і перебування на транспортному засобі
під час польоту (поїздки) чи на станції (вокзалі,
пристані, порту) з моменту оголошення посадки і
до моменту залишення порту, вокзалу, станції.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
Актуальність
теми
дослідження.
Страхування від нещасних випадків є одним із
видів соціальних послуг в нашій державі згідно
«Основ законодавства України про загальнообов’яз-кове державне соціальне страхування».
Соціаль-не страхування є формою соціального захисту еко-номічно активного населення від можливої втрати роботи, працездатності чи заробітку
на основі колективної солідарності відшкодування
збитків. Особливістю соціального страхування є
його фі-нансування зі спеціальних позабюджетних
фондів, які формуються за рахунок цільових
внесків робо-тодавців та працівників при підтримці
держави.
Ступінь наукової розробки. Для існування страхових правовідносин по страхуванню
від нещасних випадків повинна бути наявність
фактичного складу. Одним із елементів такого
складу є «нещасний випадок» (іншими словами
страховий випадок), тобто конкретні життєві обставини, з наявністю яких норми права пов’язують настання передбачених у них правових
наслідків. Для того, щоб прослідкувати і проаналізувати, при яких обставинах ми можемо вважати певний юридичний факт нещасним випадком і
коли норми законодавства по відшко-дуванню
матеріальних втрат (виплата страхової суми) починають рухатись, нам, в першу чергу, слід
визначитись з самою категорією «нещасний
випадок». Аналізу даного явища і взагалі
страхуванню від нещасних випадків приділялась
увага та-ких вчених-правників, як Л.П.Лещенко,
Л.І.Рейт-ман, Т.С.Март’янова, Н.В.Корнілова, а
також М.І.Боднарук, який присвятив монографію
«Со-ціальне страхування в України: правові аспекти становлення і розвитку» найактуальнішим
питанням становлення і розвитку соціального
страхування в нашій державі.
Мета наукового дослідження полягає в
тому, щоб дослідити, що саме слід вважати
страхуванням від нещасних випадків, дати визначення категорії «нещасний випадок», а також
на основі аналізу чинного законодавства дослідити, які категорії осіб підлягають страхуванню
від нещасних випадків за рахунок коштів державного бюджету.
Переходячи до викладу основного матеріалу, слід зазначити, що страхування від
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нещасних випадків являє собою сукупність видів
особистого страхування, що передбачають
обов'язки страховика по страхових виплатах у
фіксованій сумі або в розмірі часткової чи повної
компенсації додаткових витрат застрахованим,
викликаним настанням страхового випадку (при
цьому можлива комбінація обох цих видів
виплат). Даний вид страхування тісно переплітається з таким видом страхування, як страхування здоров'я на випадок хвороби. Таке поєднання двох самостійних видів страхування перетворює страхування від нещасних випадків у комбінований вид страхування [13, с. 58]. До обсягу
страхового покриття при страхуванні від
нещасних випадків (та/чи хвороб) входять
обов'язки страховика зробити обумовлену договором страхування чи законом страхову виплату при настанні таких наслідків, як результату
нещасного випадку (та/чи хвороби): завдання
шкоди здоров'ю застрахованого; смерть застрахованого; втрата (постійна чи тимчасова) працездатності (загальної чи професійної), за винятком
видів, що належать до медичного страхування.
Страхування від нещасних випадків поділяється
на: 1. Страхування: а) за рахунок застрахованих; б)
за рахунок організацій (установ), з якими застраховані знаходяться в трудових чи інших передбачених законом відносинах, за рахунок відповідних
бюджетів (наприклад проходження служби в
Збройних Силах). 2. Страхування пасажирів.
Поняття нещасного випадку має важливе
значення в особистому страхуванні, тому що воно безпосередньо пов'язане з категорією страхового випадку, настання якого породжує обов'язок
страховика по виплаті страхових сум [14, с.9]. У
страхуванні від нещасних випадків основне значення має не сам нещасний випадок як такий, а
його наслідки [16, с.42]. Умови проведення страхування від нещасних випадків передбачають
виплату страхових сум при настанні передба-чених
несприятливих наслідків, що виникли в результаті
даного випадку. Тому, якщо нещасний випадок
стався (відбувся), а негативні наслідки відсутні, то
страховик відмовляє у виплаті страхових сум.
Дати загальне, абсолютне поняття нещасного випадку, як показує практика, неможливо.
Тому різні автори нещасний випадок визначають
через його характерні ознаки. Так, Л.І.Рейтман
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.
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під страховим нещасним випадком як головною
умовою, що визначає можливість виплати страхової суми, „розуміє таку раптову короткочасну
подію для застрахованого, яка спричинила
травматичне ушкодження чи інший розлад здоров'я. Травматичне ушкодження являє собою порушення цілісності тканин, кісток і органів у результаті впливу механічної сили, хімічних речовин, високої та низької температури, електричної й іншої енергії, інший розлад здоров'я як
наслідок нещасного випадку, пов'язаний з раптовим отруєнням організму отрутними продуктами і речовинами, патологічним плином пологів, з деякими передбаченими умовами страхування захворюваннями, що викликані зовнішнім
зараженням організму”.
Істотними ознаками страхового нещасного
випадку є його раптовість для застрахованого і
його короткостроковість, що дозволяє виключити ті випадки ушкодження здоров'я, що пов'язані
з тривалою роботою на шкідливому виробництві,
із професійними захворюваннями чи захворюваннями, які тривалий час не турбували застрахованого, але для його здоров'я проявилися в
різкому погіршенні стану. Інші автори, підтримуючи наведене визначення, трохи конкретизують можливі наслідки нещасного випадку, що
настав: "Нещасним випадком у страхових зобов'язаннях визнається раптовий короткочасний,
шкідливий вплив на застраховану особу визначених факторів - фізичного, механічного, теплового, хімічного, що проявилися в постійній (повній чи частковій) втраті загальної працездатності чи заподіянні страхувальнику смерті,
що відбулася в період дії договору страхування"
[15, с.84]. На законодавчому рівні нещасний
випадок визначається, як обмежена в часі подія
або раптовий вплив на працівника небезпечного
виробничого фактора чи середовища, що сталися
у процесі виконання ним трудових обов'язків,
внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або
настала смерть [2].
У даному аспекті необхідно висловити деякі додаткові міркування. Аналіз загальних умов
страхування по обов'язкових видах особис-того
страхування визначених категорій осіб (військовослужбовці, судді та ін.) дозволяє зробити висновок, що смерть, ушкодження здоров'я можуть
відбутися від будь-яких причин. Головне, щоб
зазначені події (наслідки) відбулися при чи у
зв'язку з виконанням ними своїх службових
обов'язків. Істотним моментом страхування від
нещасних випадків є настання обумовлених сторонами наслідків нещасного випадку (наприклад,
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настання інвалідності застрахованого) в період
дії договору страхування. Однак по ряду видів
обов'язкового страхування від нещасних випадків законодавство допускає ушкодження здоров'я
(втрату працездатності) як у період дії страхування, так і у визначений часовий проміжок після припинення страхових правовідносин. Страхування від нещасних випадків за рахунок самих
застрахованих провадиться, як правило, у добровільному порядку. Умови страхування цього виду визначаються за угодою сторін. В обов'язковому порядку за рахунок самих застрахованих
проводиться страхування громадян України під
час перебування за кордоном [11, с.159]. Страхування від нещасних випадків за рахунок організацій проводиться як в обов'язковій, так і в
добровільній формі. Обов'язкова форма в залежності від джерела сплати страхових внесків
поділяється на державне особисте страхування,
здійснюване за рахунок коштів державного
бюджету, й обов'язкове особисте страхування,
здійснюване за рахунок інших коштів. Державному обов'язковому особистому страхуванню
підлягають у першу чергу працівники державних
органів, організацій і установ, діяльність яких
містить підвищену небезпеку для їхнього життя і
здоров'я. Страхувальниками по цих видах
страхування є державні органи (організації,
установи), у яких застраховані виконують свої
функ-ціональні обов'язки, або центральний по
підпо-рядкованості орган (установа, організація).
Умови проведення обов'язкового державного
особистого страхування від нещасних випадків
передбачають конкретні визначені події, при
настанні яких страховик зобов'язується виплатити страхо-ві суми (страхові випадки). Такими
випадками є: загибель (смерть), втрата працездатності, що відбулася в результаті поранення
(контузії, травми і каліцтва), захворювання, що
настають у зв'язку чи при виконанні застрахованим своїх службових обов'язків. Страхова сума
встанов-люється в кратному розмірі заробітної
плати або певної грошової суми (наприклад, десятирічної заробітної плати) застрахованого, розрахованої за його останнім місцем роботи на
день настання страхового випадку (ушкодження
здоров'я чи смерті, загибелі).
При настанні страхового випадку застрахований чи його спадкоємці оформляють у
страхувальника (чи органу, де працював застрахований) заяву за встановленою формою для
вирі-шення питання про виплату страхових сум.
У випадку загибелі застрахованого страхувальник чи орган (установа, організація), де
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працював (проходив службу і т.п.) застрахований, видає спадкоємцям довідку за встановленою
формою для одержання свідоцтва про право на
спадщину, що є підставою для одержання страхових сум у порядку спадкування.
Умовами
обов'язкового
державного
страхування передбачені випадки відмови у
виплаті страхових сум, якщо: страхова подія відбулася в зв'язку зі здійсненням застрахованим навмисного злочину або є наслідком здійснення застрахованим дій у стані алкогольного, наркотичного
або токсичного сп'яніння; є наслідком навмисно
заподіяних собі застрахованим тілесних ушкоджень.
Аналізуючи вітчизняне законодавство,
можна виділити такі види державного обов'язкового особистого страхування: військовослужбовці та військовозобов'язані, що проходять збори [3, с.190]. Страховий випадок повинен відбутися в період проходження служби (зборів).
Страхова охорона з даного виду страхування не
поширюється на військовослужбовців, що загинули чи стали інвалідами під час виконання
обов'язків військової служби в складі Миротворчих Сил ООН; працівники, які займають визначені посади в медичних і фармацевтичних установах та організаціях, їхніх підрозділах (відповідно до затвердженого Міністерством охорони
здоров'я за узгодженням з Міністерством фінансів переліку), що надають медичну допомогу
населенню, проводять лабораторні і наукові дослідження з проблем Віл-інфекції та випускають
вірусні препарати на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними
службових
обов'язків
[4];
страхування
працівників бюджетних установ і організацій
здійснюються за рахунок коштів, передбачених у
кошторисах, а госпрозрахункових - за рахунок
власних коштів з віднесенням зазначених витрат
на собівартість послуг (продукції); особи рядового, начальницького і вільнонайманого складу
органів і підрозділів внутрішніх справ України
[12, с.159], а також особовий склад і працівники
державної пожежної охорони [5, с.21]. Страховий випадок повинен статися при виконанні ними службових обов'язків, пов'язаних з особистою
участю в охороні громадського порядку і суспільної безпеки, боротьбі зі злочинністю чи при
проходженні служби. Особовий склад і працівники державної пожежної охорони страхуються за рахунок коштів, передбачених у
кошторисах на утримання охорони, а також
коштів, отриманих по договорах від підприємств,
установ і організацій, що охороняються. При
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цьому працівники державної пожежної охорони
підлягають страховій охороні, якщо вони приймають безпосередню участь у гасінні пожежі.
Підставою для відмови у страховій охороні з даного виду страхування є настання страхового
випадку у зв'язку зі здійсненням застрахованим
навмисних чи інших винних дій. Додатковою
підставою для відмови у виплаті страхової суми,
крім зазначених вище, є надання страховику
свідомо помилкових відомостей щодо страхового випадку; працівники митних органів, які займають посади, що підлягають атестації; життя і
здоров'я народних депутатів України. Страхові
випадки з даного виду страхування поділяються
на дві групи: 1. Страхові випадки, що виникли в
період виконання громадянином обов'язків
народного депутата, - загибель (смерть) чи втрата працездатності; 2. Страхові випадки, що виникли після закінчення терміну виконання депутатських повноважень, - насильницька смерть,
каліцтво чи інше ушкодження здоров'я, але тільки за умови, що даний страховий випадок виник
у зв'язку з попередньою депутатською діяльністю застрахованого. Отже, громадяни, які виконували депутатські повноваження, підля-гають
страховій охороні в зв'язку зі своєю попередньою
депутатською діяльністю довічно; працівники
прокуратури (прокурори та їхні заступники,
помічники прокурорів і їхніх заступ-ників,
начальники відділів і їхні заступники, слідчі
прокуратури) [6, с.793]; посадові особи Головного контрольно-ревізійного управління і його територіальних органів [7, с.110]. Страховий випадок повинен статися в період служби чи протягом року після звільнення; посадові особи Головної державної податкової адміністрації
України, державних податкових адміністрацій та
інспекцій на місцях; посадові особи Державного
комітету зі справ захисту прав споживачів [8,
с.379]; посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю [9, с.411];
спортсмени збірних команд України [12, с.203].
Страховий випадок повинен статися при підготовці до змагань чи під участі в них. Якщо
спортсмени зазначених категорій брали участь у
змаганні чи в його підготовці з порушенням правил медичного огляду, страховик відмовляє у
виплаті страхової суми (її частини); працівники
державної лісової охорони (перелік яких визначається Державним комітетом лісового господарства за узгодженням з Мінфіном) [1, с.99];
життя і здоров'я суддів Конституційного Суду
України, судів загальної юрисдикції, арбітражних суді [10, с.56]; життя і здоров'я донорів крові
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та/чи її компонентів на випадок зараження інфекційними захворюваннями чи виникнення інших хворобливих розладів здоров'я в зв'язку з
виконанням функціональної діяльності.
Підсумовуючи вищевикладений матеріал,
можна зробити наступні висновки:
1. Страхування від нещасних випадків – це
сукупність видів особистого страхування, що передбачають обов’язки страховика по страхових
виплатах у фіксованій сумі або в розмірі часткової чи повної компенсації додаткових витрат
застрахованим, викликаним настанням страхового випадку.
2. Нещасний випадок – це раптовий, короткочасний, шкідливий вплив на застраховану особу визначених факторів – фізичного, хімічного,
теплового, механічного, що проявилися в постійній (повній чи частковій) втраті загальної
працездатності чи заподіянні страхувальнику
смерті і головне, щоб зазначені події відбулися
при/чи у зв’язку з виконанням ними своїх службових обов’язків.
3. Автор в цій доповіді, проаналізувавши
чинне законодавство, дає перелік категорій осіб,
які підлягають страхуванню від нещасних випадків за рахунок коштів державного бюджету.
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ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ
МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Постановка проблеми. Проблема захисту
прав людини, а точніше комплекс проблем,
пов’язаних із зазначеною сферою, належить до
числа найактуальніших питань сучасної науки
міжнародного права. Ця проблематика неодноразово обговорювалась на численних наукових
конференціях, симпозіумах, нарадах; здійснювались публікації у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях. Можна навіть стверджувати, що
в наші дні вона набула характеру глобальної, що
стоїть поруч із такими проблемами, як запобігання ядерній катастрофі, екологічна, енергетична та інші. Конкретні механізми і способи реалізації прав і свобод людини є суверенним правом
тієї чи іншої держави. Різні країни в залежності
від існуючого в них соціально-економічного ладу, політичного режиму, національних традицій,
надають своїм громадянам неоднакові за своїм
змістом і обсягом права і свободи, по-різному
забезпечують можливість користуватись ними.
Міжнародний аспект проблеми прав людини полягає не в тому, що якась держава може присвоювати роль верховного арбітра і законодавця в
цій галузі, а в тому, що всі держави повинні активно співпрацювати та обмінюватись досвідом і
добросовісно виконувати взяті на себе зобов’язання. Ось чому постає необхідність у проведенні серйозного і ґрунтовного дослідження
зазначених питань. Сама практика сучасних міжнародних відносин доводить факт необхідності
здійснення такого роду досліджень.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Останнім часом зазначені питання були висвітлені у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних авторів. Зокрема, окремим аспектам цієї
проблематики були присвячені праці І.П.Бліщенка,
М.В.Буроменського,
А.З.Георгіци,
В.Н.Денисова, А.І.Дмитрієва, Л.Г.Заблоцької,
С.В.Ісаковича, М.П.Орзіха, В.І.Євінтова, Л.Г.Гусейнова та інших дослідників. Крім цього, зазначених питань стосуються праці таких авторів як
А.Аль-Вакед, З.Антонюк, В.Гребенюк, О.Журавка, В.Нікітюк, І.Приянчук та інших. Проте, на
жаль, не всі проблеми зазначеної галузі стали
предметом їхньої уваги. Зокрема, осторонь залишились такі питання, що стосуються правових
наслідків порушення міжнародних зобов’язань у
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сфері прав людини. Варто відзначити той факт,
що зі вказаної проблеми монографічних видань в
Україні порівняно небагато; більшість із них
відображають досліджувані питання здебільшого
з політичного, термінологічного чи соціальнофілософського погляду. Незважаючи на це, варто
назвати праці М.Антонович, С.Василенка,
В.Мармазова, І.Піляєва та інших.
Метою цієї публікації є системний виклад
матеріалу стосовно сучасної практики міжнародних організацій у сфері захисту прав людини та
функціонування контрольного механізму за втіленням такої практики у життя.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідальність держав за порушення основних прав і свобод людини ґрунтується на загальних принципах міжнародно-правової відповідальності [3, c.160]. Разом із тим, специфіка
міжнародних зобов’язань у сфері прав людини
накладає свій відбиток і на правові наслідки порушень цих зобов’язань. Деякі договори про
права людини містять спеціальні положення, які
встановлюють відповідальність держав-учасниць
за порушення договірних положень. Це особливо
помітно на прикладі Європейської конвенції з
прав людини [5, c.197], в рамках якої функціонує
найефективніший правозахисний механізм. Крім
того, важливо відзначити, що, на відміну від традиційного міжнародного права, відповідальність
у сфері прав людини в основному реалізується в
іншій площині міжсуб’єктного спілкування, а
саме: “держава – індивід”.
Певні відмінності мають місце в режимах
відповідальності держав за порушення прав людини в рамках міжнародних угод і відповідальності держав згідно із звичаями міжнародного
права. Відповідальність держав за порушення
прав людини, які закріплені в Європейській конвенції, встановлюється Європейським судом з
прав людини на підставі ст.41 Конвенції (колишня стаття 50) [5, c.200]. Ця стаття сконструйована
в дещо іншому плані, ніж відповідні норми загального міжнародного права, які регламентують
відповідальність держав, і вона навряд чи може
слугувати адекватною нормативною підставою
для вирішення усіх питань міжнародної відповідальності держави-правопорушниці.
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Стаття 41 Європейської конвенції бере свій
початок із різноманітних арбітражних застережень, які раніше включались до міждержавних
договорів. Різниця полягає в тому, що ці договори передбачали право держави отримувати від
імені своїх громадян відшкодування за завдані їм
збитки [9, c.6]. Щоправда, в рамках Європейської
конвенції держави-учасниці в окремих випадках
все ж мають право на репарацію. Це може мати
місце в тих випадках, коли держава сама подає
скаргу. Ст.41 уповноважує Європейський суд з
прав людини, за наявності певних умов, надати
потерпілій стороні “справедливу сатисфакцію”
[5, c.200]. Конвенція, однак, не уточнює, які заходи охоплюються поняттям “справедлива сатисфакція”. Зазначений термін у рамках Європейської конвенції використовується в дещо іншому
розумінні, ніж у загальному міжнародному праві.
Традиційно під сатисфакцією розуміється основна форма нематеріальної відповідальності держави-правопорушниці, що застосовується у
зв’язку із заподіянням нематеріальної (моральної) шкоди, тобто у зв’язку із протиправними
діями, що зачіпають честь і гідність іншої держави. Сатисфакція може набувати одну з наступних
форм: 1) висловлювання вибачень; 2) номінальні
або штрафні відшкодування; 3) покарання винних осіб та інше [2, c.51].
У своїй ранній практиці суд передбачав,
що єдина функція ст.50 Конвенції полягає у забезпеченні грошової компенсації для жертв порушень. Він, просто, присуджував або відхиляв
грошову сатисфакцію. Однак пізніше, Суд у ряді
випадків, переважно у зв’язку з моральними
збитками, приходив до висновку, що виявлення
порушення Конвенції саме по собі є достатньою
сатисфакцією [4, c.7].
Суд присуджує справедливу сатисфакцію,
тільки якщо внутрішнє право держави-відповідача не передбачає ніякої компенсації або гарантує тільки часткову компенсацію. Крім того,
згідно ст.41 Конвенції, Суд надає справедливу
сатисфакцію, якщо він вважає це “за доцільне”.
Це дозволяє Суду брати до уваги специфічні обставини кожної справи і також дає йому широкі
повноваження, зокрема, при визначенні кількості
грошової компенсації, що присуджується. Очевидно, що Суд у цьому відношенні не пов’язаний
нормами національного права, які регламентують умови відшкодування збитків. У будь-якому
випадку, слід мати на увазі, що Європейський
суд з прав людини не пов’язаний загальновизнаним принципом повного відшкодування збитків,
і в цілому ряді справ надавав тільки часткову
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компенсацію за порушення положень Європейської конвенції. Крім того, значний проміжок
часу між фактом міжнародно-протиправного
діяння і моментом винесення рішення часто
призводить до того, що деякі форми відшкодування збитків вже виявились неможливими.
Отже, Європейський суд з прав людини по
суті справи може виносити подвійного роду рішення: 1) декларативні рішення; 2) надання потерпілій стороні “справедливої сатисфакції”,
причому за наявності певних матеріальних і
процесуальних умов.
Європейський суд з прав людини також не
уповноважений виносити ухвали стосовно забезпечення позову або конкретного (реального) виконання [1, c.124-125]. Іншою мовою, Суд не дає
конкретних вказівок державі-правопорушниці
стосовно шляхів і засобів виправлення порушень
і відновлення порушеного права, якщо навіть
заявник подає відповідні клопотання, наприклад,
змінити внутрішнє законодавство, скасувати
неправосудний вирок та інше.
Вищесказане зовсім не означає, що якщо,
наприклад, Європейський суд тільки декларує
невідповідність якогось закону або адміністративного акту положенням Конвенції і не має
компетенції скасовувати їх або зобов’язувати
державу до цього, то на зазначеній державі не
лежить обов’язок виправити порушення і відновити status quo. Держава, виконуючи конкретне
рішення Суду, зобов’язана вжити і конкретних
заходів за рамками такого рішення. Це випливає
як із обов’язку держави забезпечити, щоб її законодавство та адміністративна практика відповідали Конвенції, так і її обов’язку запобігти повторенню аналогічних порушень у майбутньому.
Було б недостатнім і суперечило б об’єкту та цілям Конвенції, якщо б держава-правопорушниця
вжила тільки правовідновлювальні заходи на користь заявника (наприклад, виплата компенсації), не усуваючи при цьому основних причин,
які обумовили таке порушення [8, c.10].
Вимога негайного припинення протиправних діянь випливає, на наш погляд, зі ст.46 Конвенції. Щоправда, це зобов’язання можна застосувати тільки у відношенні тривалих порушень.
Держава зобов’язана використати всі наявні національно-правові засоби для усунення юридичних і фактичних наслідків своєї протиправної
поведінки, включаючи надання жертві порушення повної компенсації за понесені нею матеріальні і моральні збитки.
Європейський суд з прав людини, як і всі
інші міжнародні судові органи, не володіє ком163
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петенцією скасовувати національні судові рішення, і держави не зобов’язані забезпечувати
перегляд справ або запроваджувати законодавство, яке передбачає можливість поновлення справ
у подібних випадках. Тут держави можуть (і повинні) застосовувати інші заходи виправлення
порушення та відновлення права індивіда. На
практиці зустрічаються такі заходи, як надання
помилування, поновлення судового процесу,
звільнення заявника від тюремного ув’язнення та
інше. На відміну від положень Європейської
конвенції з прав людини, ст. 63 (1) Американської Конвенції говорить: “У випадку, якщо Суд
знаходить, що мало місце порушення якогось
права або свободи, які захищаються цією Конвенцією, він виносить рішення про те, щоб потерпілій стороні було гарантовано її порушене
право або свобода. Він також вирішує, щоб були
усунені наслідки ситуації, яка була порушенням
вказаного права або свободи, і була сплачена
справедлива компенсація потерпілій стороні” [7,
c.151]. Ця стаття передбачає більше правових
засобів. Принаймні, вона безпосередньо виділяє
дві категорії судових рішень. Перша покладає на
державу-правопорушницю обов’язок припинити
порушення і гарантувати тим самим жертві користування своїм правом. Зокрема, це може вимагати
від держави прийняти необхідний законодавчий
акт для того, щоб привести свою внутрішню правову систему у відповідність із Конвенцією, або
надати жертвам цілий ряд правових засобів, щоб
дозволити їм відновити свої порушені права. Друга
категорія судових рішень містить вимогу про надання жертві матеріального відшкодування у вигляді компенсації за понесені нею збитки.
Згідно з практикою Міжамериканського
суду, відшкодуванню підлягають фактично завдані як прямі, так і непрямі збитки. На відміну
від Європейського, Міжамериканський суд точно
визначає підставу для обчислення матеріальних
втрат. Суд у своїй практиці неодноразово констатував, що відшкодування збитків жертвам порушень прав людини присуджується їм у відповідності з міжнародним правом і не залежить від
внутрішнього права держави-правопорушниці.
Крім того, Суд може вимагати від державиправопорушниці вжити відповідних заходів для
того, щоб гарантувати потерпілій стороні користування правом, яке було порушене цією державою [6, c.63]. Засновницькі документи Комітету
ООН з прав людини та Африканської комісії з
прав людини і народів не містять положень, які б
передбачали правові наслідки порушень прав
людини зі сторони держав-учасниць. Ці органи в
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принципі не встановлюють обсяг завданих
жертві збитків, що підлягають відшкодуванню
державою-правопорушницею, але це не означає,
що вони обмежуються лише констатацією порушень матеріальних положень, тобто винесенням
дек-ларативних рішень. Так, спираючись на загальні принципи міжнародно-правової відповідаль-ності, що стосуються форм відшкодування
збитків, Комітет з прав людини вимагав від держави-правопорушниці припинити протиправну
поведінку і гарантувати неповторення подібних
порушень у майбутньому.
Варто відзначити, що факт встановлення
порушень прав людини за допомогою юридично
необов’язкових рішень не впливає на сутність
самої міжнародної відповідальності держави.
У будь-якому випадку держава-правопорушниця
залишається юридично зобов’язаною виконувати
свої “первинні” матеріальні зобов’язання згідно з
діючим міжнародним договором.
Висновки. Отже, ми проаналізували питання, що стосуються порушень прав людини у
сучасному міжнародному праві та відповідальності за такі протиправні діяння. Та це лише невеличка частина цілого комплексу проблем, які
належать до галузі міжнародного права, що одержала назву “міжнародне право прав людини”.
Проте багато аспектів зазначеної проблематики
потребують ще свого розв’язання та дослідження
у працях вітчизняних і зарубіжних авторів. Підвищенню актуальності та зростанню інтересу до
цієї тематики сприяє сама практика сучасних
міжнародних відносин та численні факти порушень прав людини, які, на жаль, набувають усе
більш загрозливого характеру у міждержавних
відносинах. Усе це буде приводом для здійснення багатьох наукових публікацій у зазначеній
сфері представниками різних наукових напрямів
і шкіл світової юридичної науки.
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Summary
In this article the author regards the problem of amenability of the states for international infringements of the law in the sphere of human rights as well as in ensuring the observance of the main standards of
the mentioned sphere.
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ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ
Постановка проблеми. Конституція України (далі – Конституція) всією своєю суттю
відобразила у діалектичній єдності політичні,
економічні і соціальні здобутки нашої держави.
Вона відкрила широкий простір і дала поштовх
для удосконалення законодавства на шляху до
його демократизації.
У статті 3 Конституції підкреслюється, що
„права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави”.
Поряд із розвитком прав і свобод людини і
громадянина в Україні загострюється і проблема
їх захисту, і в першу чергу цивілізованими способами. Судовий захист порушених прав і свобод є (або повинен бути), на наш погляд, основним і найбільш ефективним. Створення нових,
зміна і доповнення діючих законів та інших нормативно-правових актів держави з питань прав і
свобод людини і громадянина зумовлює необхідність створення і забезпечення належних умов
захисту особою порушених прав в судовому порядку. У даний час держава проводить інтенсивну роботу з удосконалення законодавства. Наприклад, за роки незалежності прийнято понад
2800 законів; проводиться кодифікація і удосконалення раніше діючого законодавства – прийнято 16 кодексів: кримінальний і кримінальновиконавчий, цивільний і цивільний процесуальний, господарський і господарський процесуальний, сімейний, земельний, бюджетний, митний
та ін., а також внесено зміни до законів і кодексів, прийнятих раніше.
Поряд зі збільшенням кількості судів і суддів, формуванням і забезпеченням судового самоврядування, забезпеченням діяльності суддів, їх
захисту, тощо, як необхідної умови забезпечення
права людини на суд, ґрунтовного розгляду і вирішення потребує питання забезпечення права особи
на звернення за захистом до суду, права на справедливий і своєчасний судовий розгляд, права на
правильне вирішення і виконання законного рішення суду – права на судовий захист.
Важливість і актуальність розгляду сьогодні питання саме судового захисту прав і свобод людини і громадянина зумовлені також і
своєрідністю, унікальністю цього інституту –
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право на судовий захист виступає як одне з громадянських прав [11, с.201], як спосіб захисту прав (причому всіх, без винятку), як гарантія
захисту прав і свобод та їх непорушності [11,
с.210; 16, с.183].
Ступінь наукової розробки. Дослідженням інституту захисту прав і свобод людини і
громадянина, їх гарантування займались і займаються як вітчизняні, так і зарубіжні науковці.
Нажаль, питанню саме права на судовий захист
приділяється, не дивлячись на його важливість,
дуже мало уваги, у першу чергу через те, що даний інститут розглядається здебільшого як гарантія або/та спосіб, умова захисту прав і свобод
людини і громадянина. Говорячи про цей інститут, науковці та органи влади обходяться, здебільшого, короткою характеристикою права на
судовий захист, визначенням (констатуванням)
загальноприйнятих положень, не заглиблюючись
в сутність цього права і його елементів.
Питанню судового захисту приділяли увагу, зокрема, радянські науковці В.М.Семенов
[17], П.М.Філіпов [18]. Сьогодні дослідженню
питання судового захисту прав та свобод людини
і громадянина приділені праці В.Ф.Бойка [7],
С.С.Алексеєва [8], А.Г.Жуковського [9], В.Т.Маляренка [10], О.Ф.Фрицького [19], Г.М.Омельяненко, В.П.Паліюка, В.А.Кройтора, В.О.Євдокимова, В.В.Комарова, М.І.Хавронюка, О.Х.Юлдашева та інших.
Однак під час вивчення й аналізу стану
наукового дослідження питання судового захисту прав і свобод людини і громадянина виявилось, що існує безліч нерозглянутих і не до кінця
вивчених проблемних питань теоретичного і
практичного характеру, а тому дане питання потребує глибшого дослідження.
Мета дослідження полягає у проведенні
ґрунтовного і максимально всебічного дослідження поняття і змісту права на судовий захист прав і
свобод людини і громадянина. Для досягнення вказаної мети дослідження вирішувались наступні
завдання: узагальнити вітчизняний і міжнародний
досвід щодо розуміння права на судовий захист,
визначити його поняття і зміст, місце в системі інших прав і свобод людини і громадянина.
Виклад основного матеріалу. Відповідно
до статті 3 Конституції України людина, її життя
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і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.
Отже, можемо зробити кілька важливих і
необхідних висновків: 1) діяльність всієї держави
повинна бути спрямована на забезпечення прав і
свобод людини і громадянина та їх гарантування;
2) держава відповідальна перед людиною за
свою діяльність; 3) утвердження і забезпечення
прав і свобод людини є головним обов’язком
держави. Отже, на державу в особі її органів та
чиновників покладається обов’язок утвердження,
забезпечення, охорони і захисту прав і свобод
людини і громадянина.
Кожна людина має право „на власні дії” –
вступати у різного роду правовідносини і діяти у
межах не заборонених законом, право „на чужі
дії” – вимагати від інших учасників правовідносин відповідної поведінки, яка б не порушувала її права і законні інтереси, а також право
на захист своїх порушених прав, свобод і законних інтересів у цивілізованому порядку – судовому, зокрема. Звертаючись до положень Основного Закону, зауважимо, що не випадково на
першому місці у системі захисту прав і свобод
людини і громадянина стоїть судовий захист, гарантований державою. Саме він гарантує повне і
всебічне дослідження обставин порушення, обмеження чи позбавлення права; чітко визначений
процесуальний порядок розгляду справи; законодавчо обгрунтоване і забезпечене вирішення питання про відновлення права, відшкодування або
компенсацію завданої порушенням права шкоди.
І Конституція України (ст. 55), і Закон України „Про судоустрій України” (ст. 6) (далі – Закон),
закріплюють право кожної людини на захист своїх
прав, свобод і законних інтересів незалежним і неупередженим судом, утвореним відповідно до закону. Ця норма відображає положення міжнародних документів, до яких приєдналась Україна, зокрема ст. 6 Конвенції про захист прав і основних
свобод людини 1950 року. На наш погляд, у пункті
1 вказаної статті досить чітко і повно регламентується право кожної людини на справедливий і відкритий розгляд її справи в суді.
Органи судової влади мають свою чітко
виражену сферу діяльності і мають діяти на основі Конституції та законів України. Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя
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спеціально створеними для цього суб’єктами судової влади – судами (ст. 1 Закону). Стаття 124
Конституції встановила, що виключно судами
здійснюється правосуддя в Україні. Делегування
функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не
допускаються (ст. 126 Конституції України).
Конституція України розширила сферу застосування правосуддя, вказавши, що юрисдикція
судів поширюється на всі правовідносини, що
виникають у державі (ч. 2 ст. 124 Конституції
України). Так, право на „справедливий судовий
захист” є ніщо інше, як право на правосуддя [7,
с.6]. Отже, основною функцією судів є відправлення правосуддя. Саме здійснюючи правосуддя,
суд забезпечує захист гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і
громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави. В цьому і виражається основне завдання суду (ст.2 Закону). Суди не вправі відмовити у судовому захисті прав та свобод людини і громадянина, у
прийнятті скарг на рішення, дії чи бездіяльність
органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб з підстав, не
передбачених Конституцією чи законом. Відмова
суду у прийнятті позовних та інших заяв, скарг,
оформлених відповідно до чинного законодавства, є порушенням права на судовий захист, яке
згідно зі статтею 64 Конституції України не може бути обмежене.
Право на судовий захист є одночасно і матеріальним, і процесуальним. Матеріальне право
на судовий захист полягає в обов’язку держави
побудувати мережу судових установ, до яких
може звернутись кожна людина. Процесуальне
право на судовий захист полягає у можливості
кожного звернутись до суду за захистом порушених прав. Конституція України закріпила
можливість звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина
безпосередньо на підставі Конституції (ст. 8);
право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових
осіб (ст. 55), що відповідає ст.ст. 8, 10 Загальної
декларації прав людини; право на відшкодування
за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди,
завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень
(ст. 56). Право на судовий захист не підлягає
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жодним обмеженням. Джерелом необмеженого
права на судовий захист виступає безпосередньо
Конституція України (ст. 64). Закони та інші
нормативно-правові акти можуть лише визначати
порядок реалізації цього права, а не скасувати
його чи встановити такі процедури, які б ускладнили або ж зробили по суті неможливим його
реалізацію зацікавленими особами.
На жаль, сьогодні немає єдиної думки про
поняття судового захисту. Крім того, чинне законодавство, говорячи про право на судовий захист, обмежується в основному лише характеристикою ознак або/і вимог, що висуваються до
суду, або ж принципів, на основі яких повинен
діяти суд. Тому, враховуючи наведені в юридичній літературі визначення, проаналізувавши законодавство, спробуємо шляхом логічного аналізу понять дати визначення права на судовий захист. У першу чергу необхідно відзначити, що
право на судовий захист – це право на певну
діяльність спеціально створеного на підставі закону суб’єкта судової влади – суду, яка спрямована на забезпечення захисту гарантованих
Конституцією та законами України прав і свобод
людини і громадянина, прав і законних інтересів
юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.
Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя (ст. 1 Закону України „Про
судоустрій України”). Згідно зі ст. 124 Конституції та ст. 5 вказаного Закону правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Тобто суд є
єдиним органом держави, який здійснює від її
імені правосуддя.
З урахуванням ст. 2 зазначеного Закону
випливає, що завдання захисту прав, свобод і законних інтересів, у тому числі людини і громадянина, судом виконується під час здійснення
ним правосуддя. Отже, говорячи про діяльність
суду по забезпеченню захисту прав і свобод людини і громадянина, мова йде про здійснення судом правосуддя – розгляду і вирішення конкретних судових справ правовими засобами, які
йому надані у судочинстві (форма здійснення
правосуддя). Крім того, у ст. 6 Закону України
„Про судоустрій України”, п. 1 ст. 6 Конвенції
про захист прав і основних свобод людини (1950
року), встановлені певні вимоги до суду, зокрема, він повинен бути незалежним, неупередженим і утвореним відповідно до закону.
Висновок. Отже, враховуючи вищевикладене, на підставі аналізу та узагальнення норм
вітчизняного і міжнародного права, судової
практики, можна визначити право на судовий
захист як – право кожного на справедливий відк168

ритий розгляд і вирішення упродовж розумного
строку незалежним і неупередженим судом, утвореним відповідно до закону, конкретної судової справи правовими засобами, наданими суду
для здійснення судочинства з метою захисту гарантованих Конституцією та законами України
прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.
Список літератури
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – № 30. – Ст. 141.
2. Загальна декларація прав людини.
ООН; Декларація, Міжнародний договір від
10.12.1948 року. // [http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi].
3. Закон України „Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції” // Відомості Верховної Ради України. – 1997 р. – № 40. –
Ст. 263.
4. Закон України „Про судоустрій України” // Відомості Верховної Ради України. –
2002р. – № 27-28. – Ст. 180.
5. Постанова Пленуму Верховного Суду
України „Про посилення судового захисту
прав та свобод людини і громадянина” від 30
травня 1997 року № 7 // [http://zakon.rada.gov.ua
/cgi-bin/laws/main.cgi].
6. Рішення Конституційного Суду України справі за конституційним зверненням громадян Проценко Раїси Миколаївни, Ярошенко Поліни Петрівни та інших громадян щодо
офіційного тлумачення статей 55, 64, 124
Конституції України (справа за зверненнями
жителів міста Жовті Води) // [http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi].
7. Бойко В.Ф., Євдокимов В.О., Юлдашев О.Х. Право людини на правосуддя (Судове
право України): Навч. посіб. – К.: Варта; МАУП,
2003. – 256 с.
8. Гражданское общество и правовое государство // [http://www.lawbooks.narod.ru/theory/Alexeev/08.shtml]
9. Жуковский А.Г. Закон Украины „О судоустройстве Украины”. – Х: Одиссей, 2003. –
232 с.
10. Коментар до Закону України „Про
судоустрій України” / За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464 с.

Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

Поняття і зміст конституційного права на судовий захист

11. Конституційне право України. - Київ,
2002. – 733 с.
12. Конституційне право України. – К.: Ін
Юре, 2002. – 544 с.
13. Конституционное право зарубежных
стран. – М.: НОРМА, 2002. – 323 с.
14. Конституція України: Науковопрактичний коментар. – Харків: Право; К.: Ін
Юре, 2003. – 808 с.
15. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник.
– М., 1996. – 400 с.

16. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика. – К.: Ін-т держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України: А.С.К.,
2003. – 652 с.
17. Семёнов В.М. Суд и правосудие в
СССР. – М.: Юрид. лит., 1984. – 320 с.
18. Филиппов П.М. Судебная защита и
правосудие в СССР. - Саратов, 1987. – 182 с.
19. Фрицький О.Ф. Конституційне право
України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2002. –
536 с.

Доповідь проголошена на конференції 12 травня 2005 р.
Рекомендована до опублікування у «Збірнику» членом редколегії А.З. Георгіцою.

S.D. Mihoryanu
CONCEPT AND CONTENTS OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT
ON JUDICIAL PROTECTION
Summary
In this article the author has carried out the proved research of concept and the contents of the right on
judicial protection of the rights and freedom of a human and a citizen. Thus the author has generalized
domestic and international experience of understanding of the right on judicial protection, has tried
maximum full to define comprehensively its concept and the contents, a place in system of other rights and
freedom.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
За час, що минув після проголошення незалежності України, питання стосовно дії законодавства, його ефективності та вдосконалення постійно перебуває під увагою науковців-правників. Підтвердженням цьому є систематичні
наукові обговорення тих чи інших проблем і
шляхів їх розв’язання на наукових і науковопрактичних конференціях [6, 11, 13], а також монографічні та колективні наукові праці. Серед
науковців, які займаються загальнотеоретичними
проблемами законодавства, варто назвати таких,
як В.Б.Авер’янов, С.В.Бобровник, О.Л.Богінич,
Н.М.Пархоменко, В.Ф.Сіренко, В.Н.Денисов тощо. Щодо питань, пов’язаних із розглядом проблем аграрного законодавства України, важливе
місце займають праці В.І.Семчика, Н.І.Титової,
В.З.Янчука, В.Л.Мунтяна, Ю.С.Шемшученка,
В.І. Андрейцева, В.М. Стретовича, О.О. Погрібного, А.Статівки, Т.П.Проценко, П.Ф.Кулінича,
Ц.В.Бичкової,
І.А.Дмитренка,
В.М.Шульги,
В.Носіка, О.А.Поліводського, С.Ф.Домбровського,
В.А.Сонюк, З.А.Павлович тощо.
Представники науки сучасного аграрного
права України досліджують досить важливі сторони правового регулювання суспільних відносин,
які складаються в аграрному секторі економіки
України. Зокрема, питання, пов’язані з: майновими
відносинами в сільському господарстві [12]; відносинами щодо реалізації сільськогосподарської продукції та договірними відносинами в сільському
господарстві [2, 14, 15, 18]; створенням та діяльністю різної організаційно-правової форми та форми
власності сільськогосподарських виробників [3, 4,
7, 8, 9, 10, 20].
Як бачимо, глибокому теоретико-правовому дослідженню піддаються важливі питання,
пов’язані з правовим забезпеченням належного
функціонування аграрного сектора народного
господарства незалежної України. Наведені дослід-ження мають, що особливо корисно та дієво
в практичному відношенні на початковому етапі
формування системи законодавства країни, вузько предметне спрямування – розроблення правових механізмів регулювання важливих сторін
сільського господарства, які продиктовані сучасними со-ціально-економічними умовами розвитку України в міжнародному співтоваристві. Інши170

ми словами, відбувається процес теоретичного обґрунтування реформування аграрного законодавства України ініційований реформуванням соціально-економічної сфери життєдіяльності нової,
спрямованої на демократичні цінності, формуючої
громадянське суспільство країни, країни з безспірно потужним сільськогосподарським потенціалом.
Разом з науковою діяльністю відбувався і
законотворчий процес. Так, за часи реформаційних процесів аграрного законодавства було
прийнято ряд спеціальних Законів України та
інших нормативно-правових актів компетентних
органів держави (“Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу
в народному господарстві України” (1992 рік);
“Про колективне сільськогосподарське підприємство” (1992 рік); “Про селянське (фермерське)
господарство” (1993 рік); “Про насіння” (1993
рік); “Про племінне тваринництво” (1993 рік);
“Про поставки продукції для державних потреб”
(1995 рік); “Про пестициди і агрохімікати” (1995
рік); “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі” (1996 рік); “Про
сільськогосподарську кооперацію” (1997 рік);
“Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції” (1997 рік); “Про якість та
безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” (1998 рік); “Про фіксований сільськогосподарський податок” (1998 рік); “Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років” (2001 рік); “Про зерно та
ринок зерна в Україні” (2002 рік); “Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу” (2002 рік);
“Про особисте селянське господарство” (2003
рік); “Про захист прав покупців сільськогосподарських машин” (2003 рік); “Про державну підтримку сільського господарства України” (2004
рік); “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” (2004 рік).
За більш ніж десятирічний пострадянський
досвід реформування аграрного сектора економіки прийняті нормативно-правові акти частково
змогли позитивно врегулювати великий комплекс суспільних відносин у сільському господарстві. Проте агропромислове виробництво не
те щоб не поліпшило своє становище в структурі
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

Теоретичні аспекти вдосконалення аграрного зак-ва України на сучасному етапі державотворення

народного господарства, але постійно перебуває
в гострій економічній кризі. Одним із вагомих
соціально-економічних чинників, який впливає
на такий стан речей, є значний розрив між праворегулюванням і правозастосуванням у галузі
агропромислового комплексу [17, с.7-9].
Неможливість сучасного аграрного законодавства повною мірою сприяти стабілізації та
піднесенню сільськогосподарського виробництва, а разом із тим і виходу галузі народного господарства із затяжної кризи, пояснюється в науковій літературі [6] такими причинами:
- по-перше, великий масив нормативного
матеріалу поданий у законах України, указах
Президента, постановах уряду та відомчих нормативних актах;
- по-друге, що, очевидно, випливає з
першого, велика кількість нормативно-правових
актів мають неоднакову юридичну силу.
Зазначається також про ще один із основних соціально-економічних чинників, що негативно вплинули на законотворчий процес у державі, його якість і ефективність, у тому числі аграрного законодавства, формування ринкових
відносин у сфері агропромислового комплексу.
Таким чинником виступає затягування процесу
прийняття Конституції України, у зв’язку з чим
виник досить великий часовий проміжок від проголошення незалежності України до прийняття її
нової Конституції [16, с.197-224].
Отже, процес реформування аграрного законодавства України в сучасних умовах перебуває в стані визрівання чергового свого етапу, що
викликаний новітніми соціально-економічними
чинниками: євроатлантичними інтеграційними
процесами; вступом України до Світової організації торгівлі; розглядом Сполученими Штатами
Америки питання про зняття обмежень імпорту
до країни товарів народного господарства виробництва України тощо. І якщо на попередніх етапах реформування головними завданнями були
відхід від адміністративно-командної системи,
юридичне закріплення нового типу господарювання через утвердження різноманітності та рівноправності форм власності, як необхідна умова
багатоукладності економіки ринкового типу,
правове забезпечення процесу позбавлення держави статусу виключного власника землі та розпаювання її між громадянами України, як ключовий момент ведення приватного сільськогосподарського виробництва, реструктуризація державних сільськогосподарських товаровиробників
та юридичне оформлення створення на їхній базі
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вого типу, державна підтримка сільськогосподарського товаровиробника нового типу
тощо, то тепер акценти дещо перемістилися. Сучасний етап реформування аграрного законодавства має сконцентруватися на уніфікації правового регулювання суспільних відносин у сільському господарстві.
Сказане не заперечує подальшого вдосконалення та розвитку суспільних відносин у сільському господарстві та відповідного їхнього
юридичного оформлення та врегулювання. Незважаючи на наявність великої кількості правових актів, що регулюють аграрні відносини, дотепер ряд важливих питань у даній сфері ще не
одержали належного правового вирішення.
А однією з основних причин цього є те, що норми аграрного законодавства несистематизовані, і
при такому стані речей не може бути мови і про
їх систематичний розвиток.
На сьогодні необхідність систематизації
аграрного законодавства безсумнівна та очевидна. Протягом тривалого часу було прийнято велику кількість законодавчих актів, що регулюють аграрні відносини. Частково вони застаріли,
але деякі з давно прийнятих актів діють і в даний
час. Серед них є законодавчі акти, які встановлюють принципові положення, і законодавчі акти, які регулюють питання приватного значення.
Діюче сьогодні аграрне законодавство України
характеризується надмірною кількістю нормативно-правових актів, які мають неоднакову
юридичну силу, великою кількістю відомчих
нормативно-правових актів, які нерідко суперечать аграрним законодавчим актам, а також тим,
що, будучи розкиданими по законодавчих і підзаконних актах інших галузей права, такі аграрно-правові норми дають підстави для їхнього
двоякого тлумачення [1, с.57-58].
З метою полегшення практичного застосування норм аграрного законодавства різними поліграфічно-видавничими компаніями (підприємствами) юридичного профілю (спрямування)
свого часу було видано ряд систематизованих
збірників аграрного законодавства. Тобто була
проведена певна робота щодо систематизації у
такій її формі, як інкорпорація. Однак під час
практичного використання такого роду збірників
часто виникають питання про дію законодавчого
акта та інші питання, пов’язані з легітимністю
того чи іншого законодавчого акта в цілому чи
його частини, адже така систематизація носить
приватний характер. Звичайно, не можна недооцінювати такої роботи, проведеної на приватному рівні. Вона досить-таки корисна для вив171
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чення та дослідження аграрного законодавства,
для ознайомлення широкого загалу із законом,
що відіграє значну роль у подоланні правового
нігілізму громадян.
Про необхідність систематизації аграрного
законодавства відзначається багатьма науковцями-правниками. При цьому, будучи прихильниками систематизації аграрного законодавства,
кожен із них має свою позицію з цього питання.
Одні вважають за доцільне створення Основ аграрного законодавства України, як головного
кодифікованого акта з питань регулювання суспільних відносин в сільському господарстві [19,
с.75]. Інші вважають, що головним комплексним
кодифікованим актом який би регулював аграрні
правові відносини має стати Аграрний кодекс України, в якому повинно бути забезпечено універсальність і єдність усієї сукупності аграрних правовідносин, що існують в країні [1, с.57-58]. Окремі
автори вбачають, що передувати прий-няттю Аграрного кодексу України повинна розробка законів
про сільське господарство України, про аграрну
політику України та інші [17, с.7-9].
Існує точка зору, що обмежуватися лише
кодифікацією сільськогосподарського законодавства не раціонально. Це вузький підхід до
проблеми кодифікації агропромислового законодавства. В даний час, на погляд авторів такої позиції, є всі підстави для розробки Агропромислового кодексу України [16, с.197-224]. Далі, автори зазначають, що поряд із кодифікацією агропромислового законодавства у системі законодавства України варто враховувати, як проміжний
етап до системної правотворчості (кодифікації),
також можливість і доцільність інкорпорації [16,
с.197-224]. Продовжуючи розвиток своєї позиції,
зазначається також про важливу роль у систематизації агропромислового законодавства України
консолідації нормативних актів, яка б допомогла
в сучасних умовах розташувати агропромислове
законодавство системно, послідовно й логічно,
що, в свою чергу, зробило б його більш доступним для розуміння та користування не лише
практичними працівниками сфери агропромислового комплексу, а й усіма заінтересованими
особами [16, с.197-224].
Якщо взяти до уваги той факт, що всі фахівці в сфері аграрних правовідносин одностайні
в тому, що аграрне право є самостійною галуззю
права зі своїм специфічним предметом регулювання, чому ж, запитується, для аграрного законодавства, яке виступає зовнішньою формою
вираження аграрного права, непридатні ті форми
систематизації, які використовуються в інших
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галузях? У той час, коли про предмет аграрного
права (і навіть про саме його існування) у теорії
так енергійно сперечаються, аграрне право давно
знайшло свою твердо установлену внутрішню
систему, що не піддавалася істотним змінам. Аграрне право вже роками викладають у вищих
навчальних закладах по майже одній і тій же
програмі і ніякої необхідності вносити в неї якінебудь істотні виправлення немає. Аграрне право як галузь права має свою внутрішню систему,
яку і досліджує наука аграрного права. Хоча система науки галузі права і не повинна цілком збігатися із системою галузі права, все-таки остання
є основою першої. Вироблена і досліджена теорією аграрного права система з відповідними доповненнями цілком може бути покладена в основу систематизації аграрного законодавства.
В науковій монографічній літературі наводяться приклади структури побудови сільськогосподарського законодавства, які заслуговують
на чільну увагу. Зокрема, виділяють такі основні
його підсистеми, спрямовані на: державне регулювання сільського господарства; державні сільськогосподарські підприємства; колективні сільськогосподарські підприємства; селянські (фермерські) господарства та селянські спілки; міжгосподарські формування (агрокомбінати, агрофірми тощо); окремі галузі сільськогосподарського виробництва; переселення; підготовку і
перепідготовку кадрів для сільського господарства; пріоритетність соціального розвитку села і
агропромислового комплексу; реалізацію сільськогосподарської продукції; особисте підсобне
господарство громадян; підсобні промисли; оренду тощо [16, с.197-224].
Сучасний етап реформування аграрного законодавства України шляхом систематизації передбачає не тільки власне систематизацію вже
існуючих норм аграрного законодавства, але і
велику нормотворчу роботу щодо ліквідації прогалин у системі діючих законодавчих актів. Ці
прогалини стосуються багатьох сторін аграрних
правовідносин. Майже кожна наукова стаття чи
монографія містить ряд пропозицій щодо удосконалення та доповнення аграрного законодавства. Врахування всіх цих пропозицій шляхом
прийняття окремих законодавчих актів є невиправданою та марною справою. Ліквідувати прогалини в аграрному законодавстві видається
можливим тільки при ретельному вивченні всього масиву аграрного законодавства за допомогою
повної послідовної систематизації всіх діючих
нині норм останнього.
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Отже, на сьогодні немає нічого такого, що
в принципі виключало би реформування аграрного законодавства України через проведення
його систематизації, хоча, звичайно, не можна не
бачити і тих труднощів, що будуть супроводжувати цю велику, але важливу роботу.
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Summary
In this article theoretical aspects of improvement of agrarian legislation of Ukraine on the present
stage of state creation are described.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ
В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. В умовах розбудови вітчизняної державності на демократичних
засадах, гострої кризи законності та правопорядку в країні продовжується пошук оптимальних
державно-правових форм, які відповідали б історичним традиціям, національним інтересам і
конкретним потребам сучасного суспільства.
З-поміж важливих завдань теперішнього етапу
державно-правових реформ на чільне місце висувається завдання остаточного становлення нової моделі української прокуратури - незалежної
прокуратури України, діяльність якої спрямована
на всебічне утвердження верховенства закону та
зміцнення правопорядку, забезпечення та захисту прав і свобод громадян.
Актуальність дослідження теоретичних і
практичних проблем управління в органах прокуратури України на сучасному етапі в першу
чергу зумовлена необхідністю реформування
прокуратури України, оскільки змінюється її
конституційний статус і функції. Національноправова система будь-якої держави являє собою
складний механізм, пронизаний численними
внутрішніми зв’язками, нормальне функціонування якого складається поступово, протягом
десятиріч, а не революційним шляхом. Якщо
позбавити українську прокуратуру більшості її
важливих функцій, то постане завдання проведення численних довготривалих і коштовних
змін в інституційній системі держави, створення
нових правоохоронних структур.
Щодо основних напрямів трансформації
функцій прокуратури України в сучасних умовах
ми виходимо з того, що: 1) функції прокуратури,
такі, як нагляд за додержанням і застосуванням
законів та попереднє слідство відповідно до п. 9
розділу XV Конституції України [1] залишені за
прокуратурою до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо
контролю за додержанням законів, та до сформування системи досудового слідства і введення в
дію законів, що регулюють її функціонування;
2) у Конституції України не визначено конкретного терміну, протягом якого прокуратура проЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

довжує виконувати вказані функції, моменту,
який можна вважати завершенням введення в
дію відповідних законів, органів, котрі мають
констатувати ці факти; 3) відмова від функцій
прокуратури в ході її реформування можлива
лише за умови передачі її повноважень підготовленим структурам, здатним компенсувати діяльність прокурорської системи щодо захисту прав
громадян, забезпечення законності та правопорядку. Тому органи прокуратури України на перехідний період повинні й надалі здійснювати
нагляд за додержанням і застосуванням законів
та досудове слідство; 4) необхідно розробити
концепцію трансформування функції нагляду за
додержанням і застосуванням законів в конституційну функцію представництва інтересів громадян або держави в суді; 5) зі зміною функціональної діяльності прокуратури, приведенням
даної діяльності до конституційної моделі буде
змінюватися й організаційна структура прокуратури. Це стосується не тільки окремих її органів,
а й прокурорської системи в цілому.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблеми управління у сфері діяльності правоохоронних органів висвітлюються в працях
О.М.Бандурки, І.П.Голосніченка, К.Ф.Гуценка,
С.В.Ківалова, Т.Н.Радька. Але проблеми управління в органах прокуратури, його теоретикоправові засади та шляхи удосконалення практично залишаються поза увагою дослідників. Лише
окремі питання організації роботи та управління
в органах прокуратури досліджували В.В.Богуцький, Ю.М.Грошевий, В.В.Долежан, М.В.Косюта, І.Є.Марочкін, М.І.Мичко, П.В.Шумський.
Мета статті. Метою даної статті є вироблення теоретико-правових засад удосконалення
управлінської діяльності в органах прокуратури
України і з їх урахуванням розроблення пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства про прокуратуру України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Управління в органах прокуратури – це явище, яке є предметом наук соціального і державного управління, що вивчають цілеспрямовану,
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організаційну діяльність людей у суспільстві.
Предметом ж управління в органах прокуратури
виступає внутрішня взаємодія складових елементів даної системи – органів і посадових осіб.
Завдання та пріоритети функціонування
системи органів прокуратури постійно змінюються. Мета ж управління стала – це підтримання прокурорської системи у стані, який дозволяє вирішувати постійні та нові завдання,
гнучко негайно реагувати на зміни в стані законності. У загальному вигляді профілюючі завдання прокуратури визначені в Законі України “Про
прокуратуру”. Складність і динамічність процесів, що відбуваються в суспільстві, потребують
постійної уваги до утвердження пріоритетів у
діяльності прокуратури. Визначення таких пріоритетів, зміна їх і прийняття рішень щодо їх забезпечення є важливим, постійно діючим завданням. У зв'язку з цим є потреба в адекватному
методологічному та нормативному забезпеченні
управління наглядовою та іншими функціональними видами діяльності прокуратури.
Прокуратура володіє рядом конституційних і законодавчо закріплених ознак, а саме:
1) це єдина централізована, розташована по всій
країні система, яка здійснює покладені на неї
функції автономно і має особливий конституційний механізм призначення керівника цієї системи – Генерального прокурора України; 2) її повноваження, організація і порядок діяльності визначаються окремим законом; 3) одним із принципів організації та діяльності прокуратури є її незалежність від будь-яких органів державної влади;
4) незалежність та єдність забезпечується суворою
централізацією і внутрішньою побудовою органів
прокуратури, заснованою на суворому підпорядкуванні; 5) прокурорський нагляд – це виключний
вид державної діяльності, який жодний інший орган держави, крім прокуратури, не здійснює.
В складі державного апарату органи прокуратури виступають як елемент керуючої системи, а окремий орган прокуратури є первинною
клітиною системи органів прокуратури як підсистеми державного управління в широкому значенні даного поняття. Будь-який орган прокуратури, як і їх систему, розглядають як певну систему, яка піддається змінам і водночас сама здійснює вплив: 1) управлінський на ієрархічно підпорядковані їй об’єкти внутрішньо-організаційного управління та 2) владновідповідальний на
об’єкти зовнішнього середовища. Особливістю
управління в системі органів прокуратури є те,
що управлінський вплив не виходить за межі
прокурорської системи.
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Поняття управління в органах прокуратури
загалом можна визначити як владно-організуючий вплив на всю їхню систему або, на конкретні її ланки з метою впорядкування цієї системи (її ланок), забезпечення її оптимального
функціонування та розвитку для ефективного
вирішення завдань, що перед нею стоять. Такий
вплив можна розглядати як особливий вид діяльності спеціально створених апаратів (суб’єктів) і
спеціально призначених посадових осіб, що
складають керуючу підсистему.
В ході управління забезпечується внутрішня взаємодія складових елементів певної системи. У цьому зв’язку під системою органів прокуратури необхідно розуміти не просто перелік
складових її органів, але і їх місце в загальній
структурі і співвідношення між собою, їх організаційні зв’язки та управлінські відносини.
Прокурорська система, як відомо, будується у відповідності з державним устроєм і адміністративно-територіальним поділом країни. До
системи прокуратури України входять: Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури (транспортні, природоохоронні, прокуратури по нагляду за дотриманням законів у кримінально-виконавчих установах), а також військові
прокуратури регіонів і військові прокуратури
Чорноморського флоту, Військово-Морських
Сил України (на правах обласних), військові прокуратури гарнізонів (на правах міських).
Варто наголосити на тому, що очолює та
здійснює загальне керівництво прокурорською
системою Генеральний прокурор України. Він не
відноситься до об’єкта управління, хоч по суті
він є прокурором і таким же державним службовцем, як і інші. Невипадково, зокрема, порядок
призначення, звільнення та притягнення до відповідальності Генерального прокурора України –
правовідносини, що регулюються нормами не
адміністративного, а конституційного права.
Найбільшим обсягом управлінських повноважень в системі органів прокуратури відповідно до Закону України “Про прокуратуру” [2;
Cт.15] володіє Генеральний прокурор України,
який замає особливе місце в системі органів прокуратури – очолює апарат Генеральної прокуратури України, спрямовує роботу усіх органів
прокуратури та здійснює контроль за їх діяльністю. Управлінські ж повноваження інших керуючих суб’єктів в системі органів прокуратури
є похідними від повноважень Генерального проЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

Теоретико-правові засади та шляхи удосконалення управління в органах прокуратури України

курора України. Структура центрального апарату
Генеральної прокуратури України відповідає завданням прокурорського нагляду, змісту функцій,
покладених на прокуратуру. За таким же принципом, з урахуванням територіальної та предметної специфіки, функціонують всі нижчестоящі
прокуратури. Ступінчастий характер управління
забезпечує надійність та економічність системи.
Кожен рівень суб’єкта здійснює управління
об’єктом відповідного рівня. Проведений аналіз
існуючої на даний час організаційної та функціональної структури системи органів прокуратури
свідчить про те, що вона відповідає конституційній моделі на перехідний період, але потребує
вдосконалення та перегляду принципів її правового закріплення.
Специфічною ознакою нормативних актів
управління в органах прокуратури є те, що вони
стосуються організації тільки органів прокуратури і діяльності тільки прокурорських працівників. Така спрямованість нормативних актів управління викликана тим, що вони видаються
державними органом, на який покладене здійснення прокурорського нагляду і для якого управлінська діяльність має характер не головної, а
допоміжної (підлеглої) функції. Остання покликана забезпечити належне здійснення прокурорами їх конституційних функцій.
Управлінське рішення (акт управління) в
органах прокуратури – це підзаконний нормативний чи індивідуальний акт реалізації повноважень прокурора, що може наділятись директивним, організаційним, державно-владним та творчим характером, визначеного роду дією, який
приймається у встановленому порядку, має визначений зовнішній вираз (форму) та відповідне
оформлення, за допомогою якого вирішується те
чи інше управлінське питання, вирішення якого
спрямоване на реалізацію конституційних функцій, покладених на прокуратуру.
Аналіз кола управлінських відносин, що
відбуваються в системі органів прокуратури, показав, що не зважаючи на перевагу серед них
субординаційних відносин, у системі органів
прокуратури відбувається цілий ряд іншого роду
відносин управління, що розрізняються в першу
чергу за кількістю сторін. Враховуючи вищесказане, необхідно розвивати діяльність з удосконалення законодавства з урахуванням існування в
органах прокуратури не лише директивних чисто
субординаційних відносин, які є втіленням безпосереднього цілеспрямованого впливу суб’єкта
на об’єкт управління, а й великого спектра інших
відносин управління, шляхом закріплення полоЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

жень, якими можна врегулювати координаційні
відносини між структурними підрозділами, прокуратурами одного рівня, як з питань наглядової
діяльності, так і з питань управління.
Саме на основі аналізу єдності структурних форм і функціонального змісту управлінської діяльності елементів системи органів прокуратури стає можливим практичне вирішення питань забезпечення їх відповідності та постійного
вдосконалення [4; с.64].
Як структура, так і процес управління в органах прокуратури – явища, що потребують постійного вдосконалення та раціоналізації. Функція
раціоналізації системи управління, як одна з основних функцій управління, в першу чергу полягає у: 1) визначенні об’єктивних потреб, цілей,
завдань і функцій, що поступово змінюються і
оновлюються; 2) вдосконаленні відповідно вищезазначених потреб структури системи та її окремих елементів; 3) підвищенні ефективності
процесу управління та його правового регулювання; 4) роботі з покращення кадрового забезпечення системи; 5) покращенні наукової організації управлінської праці.
Серед шляхів удосконалення організаційної структури та управлінської діяльності в органах прокуратури варто відзначити такі: 1) покращення нормативно-правового забезпечення
управлінської діяльності в органах прокуратури;
2) реорганізація апаратів органів прокуратури на
основі функціонального принципу; 3) покладення на галузеві підрозділи чітко визначеного
функціонального навантаження: вони будуються
та групуються в блоки, на які покладається один
напрям прокурорської діяльності; 4) реформування апарату обласних прокуратур шляхом
приведення їх структур у відповідність до функціональних завдань та компетенції даного органу
й основних принципів побудови структури апарату Генеральної прокуратури України з урахуванням власної штатної чисельності.
Визначаючи шляхи розв’язання проблем
управління в органах прокуратури, належить виділити потребу вдосконалення правових засад
управлінського статусу керівників прокуратури.
При цьому, якщо будова організаційної структури системи управління в органах прокуратури
має достатнє правове забезпечення, то її функціональна структура недостатньо врегульована.
Так, не дістали належної правової регламентації
на законодавчому рівні управлінські повноваження прокурорів прокуратур обласного рівня,
прокурорів міст з районним поділом, районних і
прирівняних до них прокуратур, керівників
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структурних підрозділів. Ці обставини, на нашу
думку, свідчать про недостатнє розуміння з боку
законодавців ваги прокуратури загалом у діяльності по утвердженню законності в державі, та,
власне, ваги принципу законності в самій діяльності даних органів.
Реформуванню підлягають не лише організаційна та функціональна структури системи органів прокуратури, її органів, їх апаратів та підрозділів, а й правовий статус прокурорських
працівників-управлінців, за для чого доцільно:
а) закріпити в Законі України “Про прокуратуру”
дійсний правовий статус керівників органів прокуратури; б) визначити в ст. 15 Закону України
“Про прокуратуру” процедуру звільнення Генерального прокурора України і зазначити, що “з
моменту встановлення в діях Генерального прокурора України ознак злочину Президент України вправі усунути Генерального прокурора України від виконання службових обов’язків до набрання законної сили вироком щодо нього”; в)
закріпити в ст. 15 Закону України “Про прокуратуру” механізм призначення, обсяг і межі повноважень виконуючого обов’язки Генерального
прокурора України; г) конкретизувати положення ст. 15 Закону України “Про прокуратуру” [2]
та закріпити за Генеральним прокурором України право звільнення прокурорів прокуратур обласного рівня і визначити підстави дострокового
припинення ними повноважень, окрім тих, що
зазначені для всіх працівників прокуратури в
Дисциплінарному статуті Генеральної прокуратури України, які мають бути закріплені саме в
Законі України “Про прокуратуру”; д) визначити в нормативних актах, як законодавчого так і
відомчого характеру, правовий статус “помічників” та “радників” Генерального прокурора
України та його Першого заступника, впорядкувати та конкретизувати їхню компетенцію;
е) чітко сформулювати в наказах Генерального прокурора України, відповідно до законів
України, КПК та ЦПК, управлінські повноваження прокурорів управлінь і відділів апаратів
прокуратур обласного рівня.
Прийняття Верховною Радою України Закону “Про проходження служби в органах та установах прокуратури України” стало б істотним кроком на шляху розвитку правового регулювання організації та діяльності органів прокуратури. Даний закон має регламентувати
основний комплекс правовідносин з питань управління кадрами в органах прокуратури, більш
чітко визначити правовий статус про-курора і
слідчого [5; c.30].
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Ефективна кадрова робота вимагає адекватного правового регулювання, однак дотепер
не створено надійного правового механізму забезпечення всього складного технологічного
ланцюжка формування і використання корпусу
професійно здатних прокурорських працівників;
не вироблено чітко визначених понять ділової
кваліфікації прокурорського працівника; не передбачено комплекс вимог, яким повинні відповідати прокурорські працівники різних посадових
категорій і спеціалізацій; не уніфіковано функціональний зміст діяльності з кожного виду посад
прокурорських працівників; недостатньо регламентовані специфічні для прокуратури питання порядку прийому на роботу і звільнення, організації
практичного здійснення працівниками прокуратури своїх завдань і функцій, зміцнення службової
дисципліни, відповідальності тощо.
Для цього важливо в Законі “Про проходження служби в органах та установах прокуратури” та наказах Генерального прокурора
України, зокрема “Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України” та інших
зазначити необхідні професійні, медичні,
морально-етичні критерії, які необхідно враховувати при підготовці, доборі та розміщенні
прокурорських кадрів.
Необхідність прийняття вказаного закону
викликана ще й тим, що: по-перше, відповідно до
ст. 92 Конституції України виключно законами
визначаються “основи державної служби” [1;
Cт.92 п. 12] та “організація та діяльність прокуратури [1; Cт. 92 п. 14]; по-друге, тим, що відповідно до ст. 6 Закону України “Про державну
службу” [3] прерогатива в галузі правового регулювання державної служби надається спеціальним законам; по-третє, у регулюванні законами України “Про державну службу” “Про
прокуратуру”, “Про загальний військовий
обов’язок” та Кодексом законів про працю питань проходження служби в органах прокуратури
існує ряд прогалин (питання ротації, поняття
працівників прокуратури, випадків їх звільнення тощо) та колізій (регулювання питань пониження в класному чині тощо); по-четверте, Закон
України “Про прокуратуру” врегульовує дане
питання недостатньо, зокрема в ньому: 1) не визначено “діяння, які є дисциплінарними правопорушеннями та відповідальність за них” кадрів
прокуратури, які відповідно до Конституції [2;
ст.92 ч.12 п.22] визначаються виключно законами, в статті ж 48 вказаного закону сказано, що
дане питання врегульовується Дисциплінарним
статутом (підзаконним актом Верховної Ради
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.
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України); 2) не визначено гарантій додержання
трудових прав прокурорів, строк перебування
яких на посаді завершується; 3) не врегульовано
специфіку проходження служби та правового
статусу працівників прокуратури, що не відносяться до прокурорських кадрів; 4) не встановлено вимоги, що висуваються до кандидата на посаду Генерального прокурора України та вимоги
щодо прийняття ним присяги.
Висновки. Отже, підвищення ефективності прокурорського нагляду як у цілому, так і з
окремих його галузей – нині найбільш актуальна
проблема управління в органах прокуратури. Діяльність прокуратури не може бути посправжньому ефективною, якщо при її здійсненні не будуть застосовуватись досягнення науки в
організації управління і праці.
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Summary
In this article theoretical-legal bases and ways of improvement of management in bodies of the
prosecutor’s office of Ukraine are developed. The main goal of this article is achieved in view of development of suggestions on improvement of the current legislation about the prosecutor’s office of Ukraine.
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ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Однією з важливих і непростих проблем
сучасної науки кримінального процесу і законотворців є реформування діяльності органів досудового розслідування. На наш погляд, у чинному
українському кримінальному судочинстві це
найбільш вразлива для порушення прав людини
і громадянина частина процесу. Водночас вона це найменш ефективна, нераціональна і неорганізована діяльність, яка складається з відносно
ненадійних елементів, оскільки в ній відсутні
наукові основи функціональної побудови.
Причин цьому немало, як об’єктивного, так
і суб’єктивного характеру. Після 1917 року ми
зробили спробу створити новий соціалістичний
тип кримінального процесу, але в умовах адміністративно-командної системи він набув ознак
неоінквізіційного.
Зрозуміло, що це вплинуло на організацію і
зміст попереднього розслідування. Спочатку був
ліквідований інститут судових слідчих і розслідування відповідно до Декретів про суди №1 і
№2 проводилося слідчими комісіями в складі 3
людей, які обиралися Радами. В подальшому розгорнулася боротьба за місце слідчого апарату в
системі державних органів, яка, між іншим, триває до сьогоднішнього дня.
В 1918 році утворюються слідчі відділи в
системі Нарком`юсту, які здійснюють нагляд за
діяльністю слідчих комісій і комісій по боротьбі
з контрреволюцією і саботажем. У червні 1920
року III Всеросійський з’їзд діячів юстиції ліквідує слідчі комісії і ставить питання про створення єдиного слідчого апарату в масштабах країни. Так історично склалося, що в 1922 році слідчий апарат був утворений при відділі прокуратури, яка на той час була складовою Нарком`юсту.
Вивчення наукових джерел свідчить про те, що в
період з 1924 по 1928 рік серед практиків і науковців розгорнулася дискусія, щодо місця органів розслідування. В 1924 році М.В.Криленко на V
Всеросійському з’їзді діячів юстиції різко виступив проти зосередження слідства у складі органів прокуратури, але А.Я.Вишинському вдалося
переконати своїх опонентів у зближенні слідства з
органами прокуратури, яке, починаючи з 1928 року, остаточно закріпилося у цьому відомстві.
Характерно, що в періоди демократичних
змін у нашій державі відновлювалися дискусії
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щодо місця знаходження слідчого апарату. Вони
мали місце в 1954, і в 1957 роках перед прийняттям Основ кримінально-судочинства Союзу РСР
і союзних республік. Науковцями і практиками
пропонувалося: 1) створити слідчий апарат при
органах Міністерства юстиції; 2) сконцентрувати
його в органах внутрішніх справ; 3) зосередити в
органах прокуратури; 4) повернутися до системи
органів судових слідчих. За результатами обговорення, у 1958 році прийнято рішення про ліквідацію слідства у системі органів внутрішніх
справ, а з 6 квітня 1963 року воно знову було
відновлене у цьому відомстві.
У зв’язку з розпадом колишнього Радянського Союзу й утворенням самостійних країн і
формуванням національних правових систем
знову відновилися дискусії щодо місця знаходження слідчих апаратів. У Росії створили слідчий
Комітет при МВС, у Казахстані – Державний
Слідчий комітет (а невдовзі його ліквідували),
особливим шляхом реорганізації слідства пішли
Латвія і Республіка Молдова. В Україні проблема реформування досудового слідства залишається відкритою і, очевидно, вона буде остаточно
розв’язана з прийняттям нового КПК. Як і раніше, дискусії точаться в основному щодо місця перебування слідства в тих чи інших “силових” відомствах. Проявляється відомчий підхід до розвязку даної проблеми. Ніхто не бажає „відпускати”
слідство. Навпаки, пропонується створити Національне бюро розслідування, Єдиний Слідчий Комітет, Службу розслідування і таке інше.
Нам видається, що даний підхід є в певній
мірі спрощеним і не розв’язує всіх проблем нашого досудового слідства. Очевидно, що в першу чергу потребує серйозної ревізії змістова сторона нашого слідства. На превеликий жаль, воно
слабо ефективне: має низький рівень організації,
побудоване не на основі судового методу, який
передбачає активну діяльність сторін, пружиною
якого є цілеспрямована наступальна діяльність
обвинувача, що викликає не менш активну діяльність захисника.
Як зазначалося вище, чинне слідство має
інквізиційне походження, що проявляється, поперше, в троякій ролі слідчого і, по-друге, в змішуванні дізнання з досудовим розслідуванням.
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Так закон поставив нашого слідчого у психологічно фальшиве становище.
Зокрема, наш слідчий одночасно виконує
далеко не сумісні функції. Він є суддею, оскільки
приймає юрисдикційні рішення, що мають судові
властивості, збирає, оцінює і визнає докази, самостійно формулює і пред’являє обвинувачення,
закриває кримінальну справу (ст.ст. 6 і 213
КПК), зупиняє слідство (ст. 206 КПК), застосовує окремі запобіжні заходи (ст.ст. 151, 152, 154,
154-1, 163 КПК). Слідчий також виступає в якості обвинувача (ст.ст. 22, 131, 132, 140, 141 КПК),
водночас він також є захисником, оскільки в силу вимог ст.ст. 21, 22 КПК зобов’язаний підозрюваному й обвинуваченому забезпечувати право на захист, виявляти обставини, що виправдовують обвинуваченого і пом’якшують його відповідальність. Підсилюється обвинувальна діяльність прокурором, цивільним позивачем і потерпілим. Крім цього, слідчий також є органом
кримінального переслідування – порушує кримінальну справу, збирає докази винуватості особи
у вчиненні злочину. Зрозуміло, про рівновагу
між обвинувальною і захисною діяльністю у цій
частині процесу мови не може бути.
Не викликає також сумнівів і те, що в існуючій конструкції розслідування є чимало елементів розшукової діяльності, яка проявляється у
“збиранні” доказів (ст. 66 КПК), розшуку обвинуваченого (ст. 139 КПК). Про виконання слідчим невластивих йому розшукових функцій вказує і ч. 2 ст. 108 КПК, в якій говориться, що коли
не встановлена органами дізнання особа, яка
вчинила тяжкий злочин, то справа передається
слідчому. Виконання розшукових дій слідчим
також передбачається у разі порушення ним
кримінальної справи при відсутності ймовірного
винуватця (ст. 94 КПК). Якщо це так, то у слідчого відсутні правові механізми розшуку. Вони
передбачені законом “Про оперативно-розшукову діяльність”.
Про застосування оперативно-розшукових
заходів при перевірці заяв і повідомлень про злочин ідеться в ч. 5 ст. 98 КПК. По суті, у ч.3 ст.187
КПК говориться про оперативно – розшуковий захід - арешт на кореспонденцію і зняття інформації
з каналів, з метою запобігання злочину до порушення кримінальної справи. З огляду на це, нинішній слідчий – це наполовину слідчий і наполовину
– детектив. Нам потрібний хороший слідчий і кваліфікований оперативний працівник.
Легко уявити, наскільки нераціональна за
чинним КПК система досудового слідства, коли
одні органи виявляють майбутні джерела докаЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

зів, а слідчий за термінологією ст. 66 КПК їх
„збирає”. Це приводить до розриву в часі між
виявленням і „збиранням доказів”, що приводить
до втрати доказової інформації.
З огляду на це, змістом розслідування у
широкому розумінні повинні бути оперативнорозшукові заходи і слідчі дії. Це дало б можливість мобільно і своєчасно збирати доказовий
матеріал. За останні роки ми спостерігаємо
зближення оперативно-розшукової і кримінально-процесуальної діяльності, наприклад, у ч. 3
ст. 66 КПК вказується, що слідчий у справах, які
перебувають у його провадженні, вправі доручати підрозділам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, провести оперативно-розшукові заходи чи використати засоби для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальній справі. Згідно з ч.5 ст.97
КПК перевірка заяв і повідомлень про злочин
здійснюється шляхом проведення оперативнорозшукової діяльності.
Різноплановість функціональних обов’язків
у слідчих, закріплених у чинному КПК України,
свідчить про те, що має місце злиття дізнання і
слідства. Практика підтверджує те, що на початку розслідування виникає потреба в активному
проведенні розшукових і процесуальних дій для
якомога найшвидшого заволодіння даними про
сліди вчиненого злочину і встановлення причетності до його вчинення конкретної особи. Тому
початковий етап розслідування повинен проводитися у формі дізнання по гарячих слідах у розшуковому порядку. На наш погляд, офіцерів
дізнання необхідно наділити правом проведення
оперативно-розшукових і в порядку визначеному
Законом невідкладних слідчих дій.
Видається, що інститут притягнення як обвинуваченого також потребує змін з погляду
функціонального підходу. Навряд чи можна визнати виправданим таке положення, що слідчий,
який порушує кримінальну справу, займається
розслідуванням, одночасно є особою, яка формулює обвинувачення. При такому положенні
справ порушується принцип функціонального
контролю за законністю та обґрунтованістю формулювання обвинувачення. На нашу думку, згоду на затвердження обвинувачення повинен давати слідчий суддя, який не пов’язаний з сторонами кримінального переслідування чи захистом.
Таке важливе рішення, як затвердження обвинувачення, що визначає подальший рух кримінальної справи, повинно прийматися на основі розгляду пропозицій обвинувача з участю захисника
у судовому порядку.
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На наш погляд, потребує також зміни і положення прокурора на досудовому слідстві. Нині
він має безліч владних повноважень щодо слідчого, замість того, щоб бути активним переслідувачем злочинця. По суті справи, за чинном
кримінально-процесуальним законом прокурор
виступає у ролі контролера над слідчим. Очевидно, він як публічний орган переслідування повинен
порушувати кримінальну справу (що так уже є в
Росії), формулювати обвинувачення, складати підсумковий обвинувальний акт з тим, щоб належно
підтримувати державне обвинувачення в суді.
Вищевикладене ще раз підтверджує тезу
про те, що рівень функціональної організованості нашого слідства в порівнянні з судовим розглядом надзвичайно низький. По-перше, для нього, за нашим баченням, нечітко сформульована
цільова функція, яка на перших етапах зливається з функцією розшуку і припинення злочинів.
По-друге, на даній стадії відсутня чітка система
функціонального управління процесуальною діяльністю, яка здатна цілеспрямовано направляти
дії учасників процесу на досягнення єдиної мети.
Управління процесуальною діяльністю на цій
стадії поки що змішане з адміністративними
функціями, що відкриває шлях до зловживань.
Очевидно, ні в кого не виникає сумнівів,
що в процесуальній діяльності істотну роль відіграють імовірні закономірності, закони випадку,
тому окремі компоненти даної системи відносно
ненадійні. З огляду на це, система досудового
слідства повинна розбудовуватися з урахуванням
таких положень:
1) максимальне підвищення надійності
суб’єктів, що беруть участь у процесуальному
доказуванні (їх теоретична і практична підготовка, гарантії незалежності і неупередженості);
2) підвищення надійності засобів доказування (кожне доказове джерело повинно відповідати таким вимогам: фактичності, належності,
допустимості). Докази по кримінальній справі
повинні перевірятися в два етапи на досудовому
слідстві, а потім у судовому засіданні;
3) досудове слідство повинно будуватися
на принципах функціональних систем, що буде
значно підвищувати його організованість і динамічність за рахунок раціонального розподілу
праці між його окремими компонентами, сприятиме їх кооперації і гармонічній взаємодії. Прокурор порушує справу, керує розслідуванням
поліцією, формулює обвинувачення, судовий
слідчий приймає юрисдикційні рішення, які визначають напрямок руху справи (вирішує долю
обвинувачення, застосування примусу, санкціо182

нує тимчасове обмеження конституційних прав
громадян), захисник здійснює функцію захисту.
4) нарешті, ефективність досудового слідства повинна забезпечуватися судовим методом,
інакше кажучи, методом ігрових ситуацій, який
отримав назву змагальної засади в процесі.
Пропозиції:
Досудове розслідування, на нашу думку,
повинно складатися з двох частин: дізнання і
слідства. Дізнання здійснюється під керівництвом прокурора до встановлення особи, що вчинила злочин. Після чого кримінальна справа передається прокуророві, який при наявності достатніх доказів виносить постанову про притягнення як обвинуваченого. Для пред’явлення обвинувачення обвинуваченому необхідно отримати дозвіл слідчого судді. Останній приймає таке
рішення в режимі встановленої процедури з участю прокурора і захисника. Подальше розслідування справи здійснюється прокурором, який у передбаченому вище порядку формулює і пред’являє
остаточне обвинувачення, складає обвинувальний
висновок і направляє справу до суду.
Пропонується визнати повноваження
особи, що проводить дізнання такими:
- у межах своєї компетенції за згодою прокурора порушувати кримінальну справу й проводити необхідні невідкладні слідчі дії, поки не
буде виявлена особа, що вчинила злочин, і зібрані достатні докази для формулювання обвинувачення;
- самостійно виносити всі постанови про
проведення дізнання й проведення слідчих дій,
за винятком, коли необхідна згода судді або прокурора;
- давати письмові доручення оперативним
службам для з’ясування обставин або фактів, що
мають значення для розслідування кримінальної
справи;
- одержувати інформацію, здобуту при
проведенні оперативно-розшукових заходів, і перевіряти її в установленому законом порядку;
- передавати прокурору кримінальну справу для винесення постанови про притягнення
особи як обвинуваченої.
Повноваження прокурора у частині, що
стосується досудового слідства, повинні бути,
на наш погляд, такими:
- прокурор у кримінальному процесі здійснює нагляд за діяльністю органів дізнання, організує, очолює й проводить досудове розслідування, а також підтримує державне обвинувачення в суді;
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- при здійсненні нагляду прокурор порушує
або відмовляє у порушенні кримінальної справи,
дає згоду органам дізнання на порушення кримінальної справи;
- скасовує незаконні й необґрунтовані постанови органів дізнання й нижчестоящих за посадою прокурорів про порушення кримінальної справи або відмовляє в порушенні кримінальної справи,
а також скасовує інші незаконні й необґрунтовані
постанови органів дізнання й нижчестоящих за
посадою прокурорів по кримінальних справах;
- бере участь у проведенні слідчих дій, дає
вказівки про направлення слідства й проведенні
конкретних слідчих дій;
- перевіряє скарги на дії й постанови органів дізнання й нижчестоящих за посадою прокурорів, а також заяви про відводи особи, що проводить дізнання, і нижчестоящого за посадою
прокурора;
- повертає кримінальні справи на додаткове
розслідування;
- прокурор виносить постанову про притяг-нення як обвинуваченого, отримує дозвіл слідчого судді на пред’явлення її обвинуваченому;
- допитує обвинуваченого й особисто проводить слідчі дії або доручає їх проведення органам дізнання;
- складає обвинувальний висновок і направляє справу на розгляд до суду;
- закриває з дозволу слідчого судді кримінальну справу,

- підтримує державне обвинувачення в суді
першої інстанції.
Повноваження слідчого судді можуть бути
такими: слідчий суддя забезпечує судовий контроль у ході досудового розслідування шляхом:
- взяття особи під варту, а також зміни,
призупинення або скасування цього запобіжного
заходу;
- прийняття рішень про тимчасове звільнення затриманої або арештованої особи і їх скасування;
- надання дозволу на проведення обшуку,
огляду, арешту майна, вилучення предметів, що
містять державну, комерційну, банківську таємницю, ексгумації;
- ухвалення рішення про тимчасове звільнення з посади, поміщення особи в медичну
установу;
- дозволу на прослуховування повідомлень,
виїмку кореспонденції, відеозапис;
- прийняття рішення про затвердження обвинувачення (дозвіл на його пред’явлення обвинуваченому);
- здійснення інших процесуальних дій, передбачених чинним кримінально-процесуальним
законодавством.
Автор не претендує на істину у останній
інстанції. Він лише ставить проблему і пропонує
шляхи її розв’язання.
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Summary
In this article the author researches problems of pre-judicial investigation reform.
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РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
Нагальна необхідність у проведенні судової реформи в Україні виникла з розпадом Радянського Союзу і особливо з прийняттям чинної
Конституції України, в Перехідних Положеннях
якої (п.12) окрема увага приділяється формуванню системи судів загальної юрисдикції. А судочинство має ґрунтуватися на засадах, зазначених
ст.129 Конституції, цілком же правосуддю Основний Закон України приділяє окремий Розділ
VIII. У 2002 році під впливом Ради Європи була
проведена так звана “мала судова реформа” з
внесенням численних змін і доповнень до КПК
України. А також був прийнятий Закон “Про судоустрій України” – що і призвело до сучасного
“глухого кута” у розв’язанні деяких проблем
правового регулювання кримінального судочинства з якого вибратись не так просто [2, с.8994]. Бо створення Касаційного суду в системі
судів загальної юрисдикції визнано неконституційним (ріш. КС №20-рп/2003), а Верховний Суд
України неспроможний фізично якісно і своєчасно розглянути всі судові рішення цивільних і
кримінальних справ у порядку касації. Мало логіки і здорового глузду в передачі функції касаційної інстанції апеляційним судам чи створити
при цьому суду Апеляційний Суд України з великої літери (ст.18 Закону про судоустрій), надання Верховному Суду України права “повторної касації” тощо.
На сьогодні за участю Центру політикоправових реформ розроблений проект нової
Концепції розвитку системи правосуддя України
на 2004-2014 роки. Як бачимо, судова реформа
так ще і не завершена.
Але, як зазначається в літературі, ми вже
отримали громіздкий судовий апарат з довгою і
складною процедурою ведення кримінальних
справ, який дуже дорого коштує як для громадян,
так і держави. А сама ж Концепція реформування правосуддя в Україні залишається відсутньою
[1, с.5, 4]. Тому і виникають відповідні проблеми
не тільки теоретичного плану, а і практичноправового. На деякі з них звернемо увагу. До цієї
пори не прийняті новий КПК України. Не розроблений інститут відправлення правосуддя судом присяжних. Продовжимо тим, що немає однозначного визначення, що є правосуддя і хто
його конкретно здійснює, з урахуванням того,
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що суддя при розгляді кримінальних справ може
діяти від імені суду (ст.16-1 КПК).
Але в будь-якому випадку, якщо правосуддя розглядати в динаміці, то це ніщо інше, як самостійний вид, форма державної діяльності, що
передбачені Конституцією України (Розділ VIII).
А суть такої діяльності передбачає відповідне
правозастосування з розгляду цивільних, господарських, адміністративних і кримінальних
справ, тобто при здійсненні судочинства в порядку встановленого законом, де і реалізується
судова влада, яка є самостійною гілкою державної влади. І це справді так, якщо дотримуватись
класичного визначення влади як “здібність, право і можливість тих чи інших осіб, органів, установ, систем розпоряджатися будь-ким, будь-чим;
здійснювати вирішальний вплив на долі, поведінку і діяльність конкретних людей, їх спільностей та інститутів з допомогою різного роду
засобів – права, авторитету, волі, примусу” [3,
с.31]. Усі ці елементи притаманні і суду.
Свою владу суд здійснює передусім шляхом прийняття судових рішень, які є обов’язковими для всіх державних і громадських підприємств, установ і організацій, посадових осіб та
громадян і підлягають виконанню на всій території України (ст.403 КПК). При цьому, якщо є
необхідність, може бути застосований і державний примус.
Але закон не відносить до правоохоронних
органів судові органи, мабуть, тому, що судова
влада складає самостійну гілку державної влади і
повинна бути незалежною від інших гілок та видів
державної діяльності і приймати окремі самостійні
рішення, а не сумісно з іншими органами. За Конституцією України (ст.124), правосуддя здійснюється виключно судами, не допускається делегування функцій судів, а також привласнення їх іншими органами чи посадовими особами.
Якщо ж суд виключити із системи правоохоронних органів, то логічно тоді зазначити, що
суди не повинні займатися охороною права взагалі та прав, свобод законних інтересів конкретних осіб, зокрема. В Законі “Про судоустрій України” (ст.2) прямо сказано, що суд, здійснюючи
правосуддя, забезпечує захист прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів
юридичних осіб, інтересів суспільства і держави,
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.
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а також те, що судовий захист прав, свобод і законний інтересів гарантується усім суб’єктам
правовідносин (ст.6). Тому недоцільно правоохоронну діяльність штучно і спрощено відривати від правосуддя. Проблема далеко не така і
проста. Суд здійснює правоохорону, дотримуючись своєї компетенції через виконання своїх
функцій і не може зводитись лише до правозахисної діяльності, бо на суд безпосередньо закон
не покладає надання правової юридичної допомоги конкретним особам. Правозахисна діяльність Конституцією (ст.59) по суті покладена на
адвокатуру, а не на суд, який за чинним законом
(ст.17 КПК) в суді першої інстанції, як правило,
здійснює правосуддя одноособово суддею, який
діє від імені суду. Виходить, що суддя - ще не
суд, у класичному розумінні колегіального органу, а особа, що діє від його імені. Виникає
проблема, в яких же випадках суддя діє власне як
суддя, а коли від імені суду в цілому. Відповідь
може бути така, що при умовах, установлених
законом (ст.17 КПК), суддя діє від імені суду, коли по першій інстанції розглядає, скажімо, кримінальну справу по суті, що надійшла з обвинувальним висновком або з постановою для вирішення питання про застосування примусових
заходів медичного характеру. На наш погляд,
розгляд суддею справи, направленої до суду постановою прокурора або слідчого за згодою прокурора, для вирішення питання про звільнення
обвинуваченого від кримінальної відповідальності (ст.7-1 КПК) теж є правосуддям, де суддя
діє від імені суду. В зв’язку з чим ми пропонуємо
доповнити ст.212 КПК України такою формою
закінчення досудового слідства як постанова про
направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності.
Існує немало дій, рішень судді, які не є
правосуддям, а тому ми вважаємо, що суддя в
цих випадках діє не від імені суду, а власне сам
від себе, як офіційна особа в системі судових органів, здійснюючи при ньому функцію судового
контролю, котра відіграє правоохоронну роль.
Тут ми маємо на увазі рішення судді про застосування такого запобіжного заходу, як взяття під варту; рішення про продовження цього терміну; про
проведення обшуку, виїмки; прослуховування переговорів тощо. Вирішуючи ці питання, при необхідності, суддя вислуховує слідчого, прокурора.
При реформуванні правосуддя виникає чимало проблем, пов’язаних із принципами його
організації та відправлення. Перш за все необхідно звернути увагу на незалежність суддів і підЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

корення їх тільки законові при здійсненні правосуддя (ст.129 Конституції України, ст.18 КПК) та
підвищення ефективності кримінального судочинства.
В цьому плані виникли проблеми організаційного характеру. Так, усе частіше народні депутати України та пересічні громадяни висловлюють думки щодо недоцільності обирання суддів Верховною Радою України безстроково тому,
що це породжує безвідповідальність деяких суддів, зловживання своїм таким положенням, що
знижує ефективність правосуддя.
З метою уникнення стороннього впливу на
суддів при здійсненні правосуддя, особливо з
боку місцевих, регіональних органів влади, доцільно переглянути порядок утворення судів за
принципом адміністративно-територіального устрою. Судові органи доцільно створювати за самостійними системами. Як зазначалось, до цього
часу не розв’язана проблема забезпечення касаційного оскарження рішення суду та інші організаційно-правові проблеми правосуддя. Незалежність судді та його самостійність при здійс-ненні
правосуддя не повинно залежати від будь-яких
презумпцій, у тому числі і невинуватості. Неупереджене визначення невинуватості чи винуватості може бути для судді лише наслідком його переконання, що має ґрунтуватися на законі, обставинах справи, власної правосвідомості та вихованого почуття законності.
Всебічне, повне, об’єктивне і справедливе
дослідження суддею обставин справи і доказів
несумісні з будь-якими презумпціями, які можуть штовхати суддю до однобокого вирішення
справи.
На незалежність суду й окремого судді можуть впливати позиції сторони обвинувачення і
особливо прокурора, бо при відмові підтримувати державне обвинувачення, коли потерпілий не
вимагає продовження розгляду справи (ст.ст.267,
282 КПК) суд закриває справу. Загальновідомо,
що судові рішення (ст. 323 КПК) приймаються
на підставі доказів, а не у відповідності з думками окремих учасників судочинства, котрі можуть
бути хибними, явно незаконними. Не виняток
тут і прокурор. Якщо вже бути послідовними, то
правом наполягати на продовженні розгляду
справи, при відмові прокурора підтримувати обвинувачення, мають бути наділені не тільки потерпілі, а й усі представники сторін (ст.261
КПК), а саме: законні представники потерпілого,
цивільні позивачі та їх представники, які теж діють на стороні обвинувачення. Навіть представники сторони захисту: обвинувачені, їх представ185
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ники, захисники, цивільні відповідачі, їх представники теж повинні бути наділені правом наполягати на подальшому розгляді справи при
відмові від обвинувачення, бо вони можуть бути
не зацікавлені в закритті справи, а у постанові
виправдувального вироку, який би повністю на
найвищому рівні публічно реабілітував підсудного. Існують проблеми забезпечення незалежності судді, його самостійності і при колегіальному розгляді справ, де між суддями теж можуть
бути розбіжності. Суддя, який залишився в меншості, вправі викласти свою окрему думку, що є
приводом для розгляду справи в касаційній інстанції чи перегляду в порядку нагляду у відповідності до вимог ст. 339 КПК.
Розвиваючи це положення, вважаємо, що
якщо суддя після оголошення вироку чи іншого
рішення виявить власну помилку з істотним порушенням закону (ст. 370 КПК), то він повинен
бути наділений правом безпосередньо звертатися
в апеляційний чи касаційним суд з клопотанням
скасувати чи змінити незаконне рішення. Суддя
повинен мати не менше прав, ніж учасники процесу, що подають апеляції або касації, і не вимушений звертатися до прокурора чи захисника,
обвинуваченого, потерпілого тощо, щоб звертатися у вищестоящі суди про перегляд незаконних судових рішень.
Закон також надає право суду при наявності підстав винести постанову про закриття кримінальної справи і звільнити особу від кримінальної відповідальності, зі справ, що надійшли до
суду з обвинувальним висновком (ст.ст. 7, 7-2, 8,
10, 11-1 КПК). У даному випадку першочергова
ініціатива для прийняття такого рішення не належить а ні прокурору, а ні слідчому, який розслідував цю справу. То за логікою, при наявності
підстав не тільки прокурор, а і слідчий, який
складав обвинувальний висновок, а його рішення
було проігнороване, повинен мати право звертатися з апеляцією чи касацією у вищестоящі інстанції. Слідчий теж повинен у даному випадку
брати активну участь у законному, обґрунтова-

ному і справедливому завершенню справи, з якої
він проводив досудове слідство і найкраще знає
всі нюанси обставин справи.
Існують свої проблеми і щодо такого політико-процесуального універсального принципу
як державна мова, що може торкатися кожного,
хто залучений до кримінального процесу, до
правосуддя. Так, не дуже зрозуміло, що таке
“рідна мова”, хто її визнає і які існують критерії
для цього, бо нею особа може достатньо і не володіти. Хто і як встановлює рівень знань мови
судочинства, бо цим принципом можна зловживати; хто і як визначає, яка мова є мовою більшості населення даної місцевості і які повинні
бути межі такої місцевості тощо.
Висновки. Ми лише зупинимося на деяких, як на нас, найбільш невизначених проблемах, пов’язаних з реформуванням правосуддя,
що потребують свого подальшого дослідження і
вирішення по суті. Їх успішне розв’язання можливе тільки на шляху творчого врахування досвіду,
виробленого в інших державах, розвитку адекватної велінням часу нової вітчизняної доктрини реформування правосуддя в Україні та поступового,
але неухильного впровадження її у практику.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НА ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ
ЯК ПРИНЦИП КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ
Формування в Україні правової держави
вимагає докорінної перебудови, реформування
всієї правової системи, в тому числі й такої сфери державної діяльності, як кримінальний процес, пов'язаної з можливістю досить істотного
обмеження прав особи. Україна вступила до Ради
Європи, ратифікувала ряд міжнародно-правових
актів у галузі прав людини (Міжнародний пакт
про громадянські і політичні права 1966 року,
Конвенцію про захист прав людини і основних
свобод 1950 року та ін.), які містять низку принципових положень, що стосуються сфери кримінального процесу. Принципи кримінального
процесу визначають спрямованість і побудову
кримінального процесу в цілому, форму і зміст
його стадій та інститутів. Тому необхідно визначитися з системою принципів кримінального
процесу, місцем кожного з них у цій системі,
значенням його для виконання завдань кримінального процесу, захисту прав і законних інтересів особи, а також з можливістю і необхідністю поповнення цієї системи вже традиційних
принципів новими складовими, новими принципами, зокрема тими, які випливають із ратифікованих Україною міжнародно-правових актів.
Мова йде, зокрема, про таке принципове положення, вимогу права, у тому числі кримінальнопроцесуального, як забезпечення доступу особи
до правосуддя у кримінальному процесі України.
Конституція України у статтях 8, 55, 64
містить вимоги, які гарантують громадянам доступ до правосуддя і судовий захист. Так, згідно з
ч.3 ст.8 Конституції України норми Конституції
України є нормами прямої дії. Звернення до суду
для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі
Конституції України гарантується. Згідно з ч.1
ст.55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Причому
навіть в умовах воєнного чи надзвичайного стану
не можуть бути обмежені ці права і свободи, у
тому числі право на судовий захист і на доступ
до правосуддя (ч.2 ст.64 Конституції України).
Право на доступ до правосуддя – це конституційне право особи. Воно прямо і текстуально
не зазначене у Конституції України, проте має
своєю основою більш загальне право людини і
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

громадянина на судовий захист і випливає із зазначених вище положень Конституції України.
Метою реалізації права на доступ до правосуддя є, як слушно зазначає А.Соболєва, “досягнення не тільки процесуальної справедливості, але й справедливості по суті справи” [5, с.12].
Забезпечення права особи на доступ до
правосуддя як принцип кримінального процесу
має своїм змістом: 1) право особи (учасника процесу) особисто брати активну участь у процесі і
контролювати цей процес; 2) право особи брати
активну участь у процесі і контролювати цей
процес з допомогою свого захисника (підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений,
виправданий) чи представника (потерпілий, цивільний
позивач,
цивільний
відповідач);
3) обов'язок органів дізнання, досудового слідства, прокурора, судді і суду своєчасно документально оформити процесуальний статус особи,
роз'яснити їй її процесуальні права на активну
участь у процесі і на контроль цього процесу
(його хід і результати, проміжні й остаточні) і
забезпечити можливість для їх реалізації.
Відповідно до ч.1 ст.124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно
судами. Основними питаннями кримінальної
справи, які вирішуються судом, є питання про
винність і покарання підсудного. Проте, як видно
із вищевикладеного, у доступі до правосуддя заінтересовані (мають законний інтерес) не лише особи, які викриваються у вчиненні злочину (підозрювані, обвинувачені, підсудні), але й особи, які постраждали від злочину (потерпілий, цивіль-ний позивач). Згідно з п.4 Декларації основних принципів
правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою, затвердженої Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада 1985 року, вони мають
право на доступ до механізмів правосуддя і якнайшвидшу компенсацію за заподіяну їм шкоду відповідно до національного законодавства.
Забезпечення права на доступ до правосуддя відповідає критеріям, за якими визначається
принцип кримінального процесу [4, с.35]. Поперше, це найзагальніше, вихідне положення,
ідея, яка має фундаментальне значення для кримінального процесу, визначає його спрямованість, побудову в цілому, форму і зміст його стадій та інститутів. Адже лише шляхом допуску
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особи до процесуальної діяльності на кожній
стадії процесу, активної участі в цій діяльності і
контролі за цією діяльністю можливе і саме здійснення правосуддя. Так, активна участь і обвинуваченого, і потерпілого у досудовому розслідуванні важлива, зокрема тим, що саме на цій
стадії починається формування переважної більшості доказів, на основі яких суд вирішує кримінальну справу по суті. По-друге, воно виражає
панівні в даній державі політичні і правові ідеї,
які стосуються завдань і способу здійснення судочинства в кримінальних справах. Без забезпечення доступу особи до правосуддя неможлива
правова держава, якою проголосила себе у Конституції 1996 року (ст.1) Україна і в якій права і
свободи людини та їх гарантії визначають зміст і
спрямованість діяльності держави (ч.2 ст.3 Конституції України). По-третє, це положення закріплене в нормах права: у згаданих раніше статтях
8, 55, 64 Конституції України, у Міжнародному
пакті про громадянські і політичні права 1966
року (ч.1 ст.14) і Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року ( ч.1 ст.6), які
ратифіковані Україною, а тому є частиною національного законодавства України (ч.1 ст.9 Конституції України), а також у статтях КПК України, які визначають порядок залучення(шляхом
визнання або притягнення) особи до участі у
справі з документальним оформленням цього
рішення, процесуальні права учасників процесу і
обов'язки органів і посадових осіб, які ведуть
процес, роз'яснити ці права і забезпечити можливість їх реалізації (статті 21, 43, 43-1, 49, 50, 51,
53, 131, 142,263 та ін.). По-четверте, це положення діє не лише у стадії судового розгляду кримінальної справи, але і в усіх інших стадіях процесу, починаючи зі стадії порушення кримінальної
справи. По-п'яте, порушення цього положення
означає істотне порушення кримінально-процесуального закону, незаконність рішення і необхідність його скасування (ст.370 КПК). Доступ
до правосуддя у кримінальному процесі означає
певний процесуальний режим (у вигляді визначених у кримінально-процесуальному законі певних вимог, заборон і дозволів) як систему відповідних процесуальних засобів, який дає можливість учасникам процесу знати про свої права на
активну участь у справі, використовувати ці права для справедливого її вирішення.
Активна участь у справі і здійснення контролю за процесом можливі як особисто учасником процесу, який має особистий інтерес у справі, так і з допомогою свого захисника чи представника. У зв'язку з цим можна стверджувати,
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що зі смертю такого учасника припиняється його
особистий доступ до правосуддя, але не через
захисника чи законного представника. Смерть
особи, яка вчинила злочин, згідно з п.8 ч.1 ст.6
КПК є обставиною, яка виключає провадження у
справі, за винятком випадків, коли провадження
у справі є необхідним для реабілітації померлого.
Отже, правосуддя має здійснитися і щодо померлого - з метою його реабілітації.
Незабезпечення права особи на доступ до
правосуддя може бути підставою для звернення
даної особи до Європейського Суду з прав людини. Згідно з ч.1 ст.35 Конвенції про захист
прав людини і основних свобод (“Критерії прийнятності”) Європейський суд з прав людини може прийняти питання до розгляду тільки після
того, як було вичерпано всі національні засоби
правового захисту [1, с.24]. Перегляд судових
рішень у порядку виключного провадження
також може бути останнім національним засобом правового захисту у розумінні ч.1 ст.35
Конвенції. Але особа не обов'язково має його
пройти у кримінальному процесі України. Про це
свідчать і відповідні документи Європейського
суду з прав людини. Так, у п.9 Нотаток для осіб,
які мають намір звернутися до Європейського
суду з прав людини від 2 січня 2002 року зазначено: ”Однак, якщо Ви оскаржуєте судове рішення, наприклад вирок, Вам не потрібно робити
спроби порушити процедуру перегляду справи
після проходження звичайної судової процедури
оскарження" [1, с.388). Перегляд же судових рішень у порядку виняткового провадження є, як
видно і з його назви, і зі змісту, не звичайною, а
винятковою процедурою. Загальними процедурами оскарження і перегляду судових рішень є
апеляційне і касаційне провадження. У п.8 ч.3
ст.129 Конституції України наголошено, що однією з основних засад судочинства є забезпечення апеляційного і касаційного оскарження рішення суду. І якщо апеляція чи касаційна скарга
особи, інтересів якої стосується судове рішення,
є в апеляційному чи касаційному провадженні
безпосередніми законними приводами для апеляційного чи касаційного перегляду, то згідно з
ст.400-7 КПК України особами, які мають право
поставити питання про перегляд судових рішень
у порядку виключного провадження, є відповідні
прокурори та судді.
Отже, право особи на доступ до правосуддя у кримінальному процесі – це конституційне
право кожної людини і громадянина (особи), що
постраждав від злочину або викривається у вчиненні злочину і має процесуальний статус учасЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.
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ника, який має особистий інтерес у справі (потерпілий, підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений та ін.). Метою цього права є
досягнення не лише процесуальної справедливості (тобто забезпечення можливості активної
участі особи у процесі на всіх його стадіях з використанням всієї сукупності наданих їй процесуальних прав для захисту своїх законних інтересів), але й справедливості по суті справи, тобто
винесення судом, як єдиним органом, який здійснює правосуддя, законного, обґрунтованого і
справедливого рішення, яке означає забезпечення (задоволення) законних інтересів всіх учасників процесу незалежно від того, належить він до
сторони обвинувачення чи до сторони захисту.
Європейський Суд з прав людини приймає скаргу особи, якій не було забезпечено доступ до
правосуддя, що виразилось у прийнятті національним судом рішення, яке не задовольняє її, бо
не відповідає її законним інтересам. При цьому
особа може скаржитися тільки на неправосудне,
з її погляду, судове рішення, в якому її процесуальна активність і доводи не були враховані судом при вирішенні справи, або ж на те, що винесення несправедливого рішення стало, на думку
особи, результатом незабезпечення органами досудового розслідування, прокурором чи судом її
права на активну участь у досудовому розслідуванні чи судовому розгляді справи., тобто коли
було не забезпечено доступ як до активної участі
у справі, так і до справедливого вирішення цієї
справи по суті.
Відповідно до зазначеного вище конституційного права особи на доступ до правосуддя
принцип забезпечення права особи на доступ до
правосуддя є конституційним принципом кримінального процесу як такий, що має особливе
політико-юридичне значення.
Як і низка інших принципів кримінального процесу, забезпечення права особи на доступ
до правосуддя може мати загальне правило і виняток із нього, коли учасник процесу не прагне
доводити справу до вирішення її судом по суті –
обвинувальним чи виправдувальним вироком.
Таким явним винятком нині є справи приватного
обвинувачення, в яких можливе примирення потерпілого з підсудним, що тягне за собою закриття кримінальної справи суддею (п.6 ч.1ст.6,
ч.1 ст.27 КПК). Водночас досить актуальним є
питання про запровадження в національне судочинство програм відновлювального правосуддя,
розвивати які рекомендувала всім країнам у своїй резолюції від 24 липня 2002 року “Про основні
принципи програм відновлювального правосуддя
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

у кримінальних справах ”Економічна і соціальна
рада при ООН. Відповідно до Рамкового рішення
Ради Європейського Союзу “Про становище
жертв у кримінальному судочинстві” від 15 березня 2001 року медіація у кримінальних справах
(як найпоширеніша форма відновлювального
правосуддя) – це процес пошуку до або під час
кримінального процесу взаємоприйнятного рішення між потерпілим та правопорушником за
посередництва компетентної особи – медіатора.
До 22 березня 2006 року всі країни Європейського Союзу в обов'язковому порядку повинні прийняти закони, які б забезпечували проведення посередництва у кримінальних справах [3]. В юридичній літературі досить докладно проблему відновлювального правосуддя досліджено В.Т.Маляренком [2, с.439-481].
Принцип забезпечення права особи на доступ до правосуддя досить вдало вписується в
систему принципів кримінального процесу. Він
не перекреслює і не підмінює будь-який інший
принцип кримінального процесу і реалізується у
взаємозв'язку і взаємодії з іншими принципами
(забезпечення підозрюваному, обвинуваченому,
підсудному права на захист, презумпції невинуватості, змагальності сторін у судовому процесі,
здійснення правосуддя виключно судами, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження
судових рішень тощо), що сприяє виконанню
завдань кримінального процесу (ст.2 КПК ).
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ВІДМІННОСТІ ЗЛОЧИННОСТІ МІСТА ЧЕРНІВЦІ І РАЙОНІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Динаміка і структура злочинності перебуває в залежності від регіональних чинників. Їх
вплив на такі показники злочинності потребує
комплексного дослідження, оскільки визначення
самої природи їх впливу, характеру і т.п. дозволяє успішно злочинності протидіяти.
Територіальні розбіжності у показниках
стану та структури злочинності тривалий час
привертають увагу кримінологів. У кримінальній
статистиці неодмінно виділяють показники злочинності в областях, районах, містах і на селі, а з
70-х рр. XX ст. активно досліджуються територіальні різниці злочинності в регіонах неоднакового демографічного і соціально-економічного
статусу [3, c.107]. Варто відзначити, що показники стану та рівня злочинності в областях України
доволі істотно відрізняються один від одного [1,
c.24-26]. Різниця у таких показниках потребує
аналізу, що неодмінно має як практичну, так і
теоретичну цінність для кримінології.
З практичної точки зору, такий аналіз важливий для уяснення в якому регіоні слід прикласти найбільше зусиль, і відповідно зосередити
більше засобів для протидії злочинності [2, c.18].
Прояв же теоретичної цінності дослідження територіальної різниці злочинності, на нашу думку, полягає в існуванні можливості детальніше вивчити механізм детермінації злочинності та ії змін, виявити можливі соціальні, еко-

Чернівці
Шевченківський район міста
Першотравневий район міста
Садгірський район міста
Сторожинецький район
Вижницький район
Путильський район
Новоселицький район

км2
150,0
50,0
20,0
80,0
1160,0
903,4
884,0
738,0

%
1,9

14,3
11,2
10,9
9,1

Отже, можна припустити, що 35,18% засуджених місцевими судами Чернівецької області (районними у місті) вчинили злочини на території м.Чернівці – території, яка складає 1,9%
всієї території області.
При цьому варто вказати, що таке припущення зроблене без урахування статистичних
даних апеляційного суду Чернівецької області та
військового суду гарнізону. Також зазначимо, що
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номічні, політичні явища і процеси, котрі формують фактори злочинності.
Інтерес дослідження відмінностей злочинності м.Чернівці і злочинності районів Буковини
виник у автора в зв’язку з наступним.
1. Загальна площа Чернівецької області
складає 8100 км2 – 1,3% всієї площі України.
Для того, щоб уявити реальну площу Чернівецької області (8100 км2), зазначимо що вона
майже дорівнює площі озера Тітікака (8300 км2),
островів Корсіка (8720 км2) або Кріт (8300 км2),
на 830 км2 більше площ острова Врангеля (7270
км2) і Канарських островів (7270 км2), на
1620 км2 менше площ Онезького озера (9720 км2)
та майже на половину землі Франца Йосифа
(16100 км2) [4, с.4, 5, 10, 12, 14, 17].
Для прикладу можемо порівняти площу
Чернівецької області з площами 40,5 Ліхтенштейнів (200 км2), 3 Люксембургів (2600 км2), 27
Мальт (300 км2), 4050 Монако (2 км2), 13,5 Сінгапурів (600 км2). Якщо додамо до площі Чернівецької області 2900 км2, то отримаємо площу
Катару (11000 км2), 1100 км2 – Кіпру (9200 км2),
1900 км2 – Лівану (10000 км2), 2900 км2 - Ямайки
(11000 км2). Згодом площі 2 Чернівецьких областей більше на 2200 км2 площі держави Ізраїль
(14000 км2) [4, с.20, 21, 23].
Розподіл площі м.Чернівці і площ районів
області з їх процентним співвідношенням відображений у таблиці нижче.
Хотинський район
Глибоцький район
Кельменецький район
Сокирянський район
Заставнівський район
Кіцманський район
Герцаївський район

км2
716,0
673,0
670,0
660,0
617,7
610,0
308,7

%
8,8
8,3
8,3
8,2
7,6
7,5
3,8

при розрахунку процентної складової засуджених у районах не враховувались дані вчинення
ними злочинів на території міст районів.
Таких міст на території Чернівецької області 10, населення яких, як ми вже знаємо, складає 14,32% населення області. Складність врахування таких даних зумовлюється їх відсутністю у
статистиці районних судів. Вважаємо, це впливає
на репрезентативність результатів дослідження в
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бік зниження показників злочинності в міській
місцевості Буковини.
Тим не менше, пропонуємо результати аналізу наявних статистичних даних (виборка яких
проводилась автором особисто) з метою показати відмінності у злочинності м.Чернівці і злочинності в районах Чернівецької області.
Злочини
проти
життя та здоров’я особи
(крім справ, що порушуються не інакше як
за скаргою потерпілого)
місцеві суди
у м.Чернівці:
Першотравневий
Садгірський
Шевченківський
у районах:
Вижницький
Герцаївський
Глибоцький
Заставнівський
Кельменецький
Кіцманський
Новоселицький
Путильський
Сокирянський
Сторожинецький
Хотинський
всього

кількість
засуджених
63
15
17
31
123
13
11
9
11
15
14
10
9
6
15
11
186

%
33,87

66,13

у м.Чернівці:
Першотравневий
Садгірський
Шевченківський
у районах:
Вижницький
Герцаївський
Глибоцький
Заставнівський
Кельменецький
Кіцманський
Новоселицький
Путильський
Сокирянський
Сторожинецький
Хотинський
всього

кількість
засуджених
10
9
1
10

Злочини
проти
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місцеві суди
у м.Чернівці:
Першотравневий
Садгірський
Шевченківський
у районах:
Вижницький
Герцаївський
Глибоцький
Заставнівський
Кельменецький
Кіцманський
Новоселицький
Путильський
Сокирянський
Сторожинецький
Хотинський
всього

кількість
засуджених
11
5
2
4
14
3
1
1
1
2
3
3
25

%
44

56

100

Злочини
проти
виборчих, трудових та інших
особистих прав і свобод людини і громадянина
місцеві суди

100

Злочини
проти
волі, честі та гідності особи
місцеві суди

статевої свободи та
статевої недоторканості особи

%
100

у м.Чернівці:
Першотравневий
Садгірський
Шевченківський
у районах:
Вижницький
Герцаївський
Глибоцький
Заставнівський
Кельменецький
Кіцманський
Новоселицький
Путильський
Сокирянський
Сторожинецький
Хотинський
всього

кількість
засуджених
17
11
3
3
66
4
1
4
4
2
7
1
3
6
22
12
83

%
20,48

79,52

100

Злочини проти власності
місцеві суди

100

у м.Чернівці:
Першотравневий
Садгірський
Шевченківський
у районах:
Вижницький
Герцаївський
Глибоцький
Заставнівський
Кельменецький
Кіцманський
Новоселицький

кількість
засуджених
619
173
109
337
959
68
27
82
69
92
134
87

%
39,23

60,77
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Відмінності злочинності міста Чернівці і районів Чернівецької області
Путильський
Сокирянський
Сторожинецький
Хотинський
всього

50
113
133
104
1578

100

Злочини у сфері господарської діяльності
місцеві суди
у м.Чернівці:
Першотравневий
Садгірський
Шевченківський
у районах:
Вижницький
Герцаївський
Глибоцький
Заставнівський
Кельменецький
Кіцманський
Новоселицький
Путильський
Сокирянський
Сторожинецький
Хотинський
всього

кількість
засуджених
39
11
14
14
88
14
13
2
8
10
17
3
8
8
4
127

%
30,71

100

у м.Чернівці:
Першотравневий
Садгірський
Шевченківський
у районах:
Вижницький
Герцаївський
Глибоцький
Заставнівський
Кельменецький
Кіцманський
Новоселицький
Путильський
Сокирянський
Сторожинецький
Хотинський
всього

кількість
засуджених
20
7
7
3
1
1
1
20

%

100

Злочини проти громадської безпеки
місцеві суди
у м.Чернівці:
Першотравневий
Садгірський
Шевченківський
у районах:
Вижницький
Герцаївський
Глибоцький
Заставнівський
Кельменецький

кількість
засуджених
25
9
3
13
28
4
3
2
4
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у м.Чернівці:
Першотравневий
Садгірський
Шевченківський
у районах:
Вижницький
Герцаївський
Глибоцький
Заставнівський
Кельменецький
Кіцманський
Новоселицький
Путильський
Сокирянський
Сторожинецький
Хотинський
всього

%
47,17

100

кількість
засуджених
92
28
14
50
175
15
12
13
16
22
16
17
23
20
21
267

%
34,46

65,54

100

Злочини
проти
безпеки руху та
експлуатації транспорту
місцеві суди

100

1
1
2
3
4
4
53

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів та інші злочини
проти здоров’я населення
місцеві суди

69,29

Злочини проти довкілля
місцеві суди

Кіцманський
Новоселицький
Путильський
Сокирянський
Сторожинецький
Хотинський
всього

у м.Чернівці:
Першотравневий
Садгірський
Шевченківський
у районах:
Вижницький
Герцаївський
Глибоцький
Заставнівський
Кельменецький
Кіцманський
Новоселицький
Путильський
Сокирянський
Сторожинецький
Хотинський
всього

кількість
засуджених
48
15
11
22
130
9
5
10
6
10
14
20
10
16
7
23
178

%
26,97

73,03

100

52,83
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Злочини
проти
громадського порядку та моральності
місцеві суди
у м.Чернівці:
Першотравневий
Садгірський
Шевченківський
у районах:
Вижницький
Герцаївський
Глибоцький
Заставнівський
Кельменецький
Кіцманський
Новоселицький
Путильський
Сокирянський
Сторожинецький
Хотинський
всього

кількість
засуджених
90
27
22
41
178
13
14
24
12
7
11
19
8
12
41
17
268

%
33,58

66,42

у м.Чернівці:
Першотравневий
Садгірський
Шевченківський
у районах:
Вижницький
Герцаївський
Глибоцький
Заставнівський
Кельменецький
Кіцманський
Новоселицький
Путильський
Сокирянський
Сторожинецький
Хотинський
всього

кількість
засуджених
42
19
4
19
55
1
1
18
5
3
12
3
3
3
3
3
97

місцеві суди

100

%
43,30

56,7

у м.Чернівці:
Першотравневий
Садгірський
Шевченківський
у районах:
Вижницький
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кількість
засуджених
12
1
1
10
69
6

у м.Чернівці:
Першотравневий
Садгірський
Шевченківський
у районах:
Вижницький
Герцаївський
Глибоцький
Заставнівський
Кельменецький
Кіцманський
Новоселицький
Путильський
Сокирянський
Сторожинецький
Хотинський
всього

100

100

%
14,81

кількість
засуджених
120
32
14
74
214
7
8
18
20
21
36
20
11
36
12
25
334

%
35,93

64,07

100

Справи про злочини, вчинені
організованими групами
місцеві суди

Злочини у сфері службової діяльності
місцеві суди

5
2
3
6
11
8
9
5
5
9
81

Справи щодо неповнолітніх

Злочини
проти
авторитету
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та об’єднань громадян
місцеві суди

Герцаївський
Глибоцький
Заставнівський
Кельменецький
Кіцманський
Новоселицький
Путильський
Сокирянський
Сторожинецький
Хотинський
всього

у м.Чернівці:
Першотравневий
Садгірський
Шевченківський
у районах:
Вижницький
Герцаївський
Глибоцький
Заставнівський
Кельменецький
Кіцманський
Новоселицький
Путильський
Сокирянський
Сторожинецький
Хотинський
всього

кількість
засуджених
17
13
4
23
6
5
5
7
40

%
42,5

57,5

100

85,19
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Відмінності злочинності міста Чернівці і районів Чернівецької області

Результати аналізу мають такий узагальнений вигляд:
населення
м.Чернівці

Злочини проти життя та здоров’я особи (крім справ, що порушуються не
інакше як за скаргою потерпілого) (ст.ст. 115-124, ч.2 ст. 126-145 ККУ)
Злочини проти волі, честі та гідності особи (ст.ст. 146-151 ККУ)
Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
(ст.ст. 152-156 ККУ)
Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод
людини і громадянина (ст.ст. 157-184 ККУ)
Злочини проти власності (ст.ст. 185-198 ККУ)
Злочини у сфері господарської діяльності (ст.ст. 199-235 ККУ)
Злочини проти довкілля (ст.ст. 236-254 ККУ)
Злочини проти громадської безпеки (ст.ст. 255-270 ККУ)
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
(ст.ст. 305-327 ККУ)
Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
(ст.ст. 276-292 ККУ)
Злочини проти громадського порядку та моральності
(ст.ст. 293-304 ККУ)
Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та об’єднань громадян (ст.ст. 338-360 ККУ)
Злочини у сфері службової діяльності (ст.ст. 364-370 ККУ)
Інші злочини
всього
Справи щодо неповнолітніх
Справи про злочини, вчинені організованими групами

Сподіваємось, що отримані результати допоможуть у подальшому дослідженні впливу регіональних чинників на динаміку і структуру
злочинності.
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DIFFERENCES OF CRIMINALITY OF CHERNIVTSI AND
DISTRICTS OF CHERNIVTSI REGION
Summary
In this article the differences of criminality of Chernivtsi and districts of Chernivtsi region are shown.
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ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
НА НЕЛЕГАЛЬНУ МІГРАЦІЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Як відомо, сучасні процеси світової інтеграції відкривають перед людством небувалі можливості. На жаль, ці можливості активно використовуються не тільки на благо суспільства –
цілий ряд суспільно небезпечних явищ є нині
„проблемою без кордонів”. Серед них – організована злочинність, яка швидко пристосовується
до різних умов. Так, якщо у 90-х роках минулого
століття „класичними” для багатьох держав, у
тому числі й України, формами злочинної діяльності були обман вкладників, афери на ринку
нерухомості, шахрайство з фальшивими авізо, то
тепер більш привабливими для кримінального
світу є наркобізнес, контрабанда, торгівля
зброєю, людьми і нелегальна міграція.
Сьогодні організована злочинність становить собою воістину транснаціональне явище і
небезпека, яку вона несе як для регіональної, так
і для глобальної стабільності, надто реальна,
особливо, коли поєднує в собі кілька напрямків
пов’язаної між собою протиправної діяльності.
Одним із них є отримання транснаціональними злочинними угрупованнями надприбутків за рахунок організації незаконного переміщення громадян одних держав через або на
територію інших. В даний час в операціях по нелегальному переміщенню мігрантів беруть участь цілі співтовариства, які володіють значними
фінансовими
ресурсами,
необхідним
інформаційним і технічним забезпеченням, а також
спеціальними структурами, що аналізують зміни
в політичній обстановці, методи роботи державних служб, режим охорони кордону.
Україна через своє географічне положення
та історичний розвиток завжди перебувала на
шляху міграційних потоків на євроазіатському
континенті. Так сталося, що утворення молодої
незалежної України збіглося з іще більшою активізацією світових міграційних процесів, викликаних низкою взаємозумовлених політичних,
економічних, воєнних та інших чинників. Як наслідок - через територію нашої країни пролягли
канали нелегальної міграції з країн Південної та
Південно-Східної Азії в Європу та Америку, які
згодом стали об’єктами підвищеного інтересу
транснаціональних злочинних структур.
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Масштаби нелегальної міграції в Україні
нині точно оцінити важко. За різними даними, на
сьогодні тільки в державі перебуває понад 100
тисяч нелегальних мігрантів.
Як правило, більшість нелегальних мігрантів прибувають в Україну із Китаю, Індії, ШріЛанки, Афганістану, Пакистану, Туреччини, Сирії, Єгипту, Палестини, Нігерії, Лівану, Марокко,
Кенії, Бангладеш. При цьому 80% афганців потрапляє сюди через територію Росії, тим же шляхом, яким у нашу країну потрапляє афганський
героїн. Із Центральної Азії їх перевозять до Волгограда, звідти - до Москви і далі до України (в
Київ, Харків, Луганськ). Афганськими мігрантами використовуються й інші маршрути: Афганістан – Пакистан – Іран – Азербайджан – РФ
(м.Ростов) – Україна (зокрема, Луганськ), а також Афганістан – Пакистан і далі літаком в Україну. Для мігрантів із Індії і Шрі-Ланки важливим транспортним вузлом є м. Дубаї (ОАЕ). Мігранти з країн Африки нерідко слідують морським шляхом, прибуваючи до Одеси, при цьому, працівники морського транспорту часто виступають співучасниками кримінальних угруповань, що займаються перевезенням нелегалів. У
процес нелегальної міграції активно включається
і криміналітет транзитних країн.
В останнє десятиріччя Україна стала привабливим місцем для нелегальних мігрантів.
Адже, не маючи легального статусу, мігранти
могли активно діяти в умовах тіньової економіки
і „чорного ринку”, чому сприяли ліберальне і
недосконале законодавство, а також відсутність
системи фінансового контролю. Так, 84% мігрантів до минулого року у нашій країні займалися саме торгівлею на ринках. На сьогодні майже
50% мігрантів, що мешкають в Україні, мають
тут своїх родичів. Отже, сформувалися стійкі
земляцтва, що сприяють подальшій міграції. Нині такі общини мають доволі чітку ієрархічну
структуру, підтримують з країною походження
зв’язки, які часто використовуються ними при
організації і проведенні незаконних операцій,
зокрема з наркотиками. За перевезення нелегальних мігрантів до країн Західної Європи організатори, як правило, беруть в середньому 5-6 тис.
доларів США з людини.
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

Вплив транснаціональної організованої злочинності на нелегальну міграцію в сучасних умовах

У чому причина активізації цього негативного явища? За оцінками фахівців, державні
структури багатьох країн Азії і Африки не мають
реальної нагоди впливу на інтенсивність потоків
мігрантів зі своїх територій. У деяких з них внутрішня обстановка характеризується процесами
постійної зміни урядів, відсутністю або малоефективністю відповідного законодавства, масштабними конфліктами на політичному, релігійному і національному ґрунті з використанням
зброї і екстремістських методів боротьби, численними порушеннями прав людини, іншими
проявами нестабільності.
Підтвердженням цієї тези може слугувати
той факт, що значна частина незаконних мігрантів продовжує прибувати до України з регіонів,
де активно діють терористичні і релігійноекстремістські організації. Враховуючи загострення обстановки в цих країнах, існує тенденція
до постійного зростання міграційних потоків в
європейські держави.
Україна відіграє роль лише одного з фрагментів у світовій мережі нелегальної міграції, яка
охоплює країни походження й розвинуті країни
Західної Європи. Транснаціональні канали незаконної міграції через територію України з ісламських країн Південно-Східної Азії, Близького
Сходу до Центральної та Західної Європи, за
оцінками фахівців-правоохоронців, вважаються
достатньо сприятливими для виведення із зон
бойових дій членів терористичних формувань,
переміщення по них засобів терору.
Зважаючи на те, що контрабанда людей –
це високоприбутковий бізнес, який поступається
за своїми доходами тільки контрабанді наркотиків, міжнародні кримінальні структури зацікавлені у забезпеченні постійного функціонування
каналів нелегального переміщення груп мігрантів транзитом через територію України.
Аналіз практики викриття і припинення
функціонування каналів нелегальної міграції через територію України показує, що транснаціональні злочинні угруповання мають дуже складну структуру, члени їх попередньо домовляються
про шляхи переправлення нелегальних мігрантів.
Організатори їх діють конспіративно, забезпечують функціонування як самої злочинної організації, так і груп забезпечення.
Практика свідчить, що в даний час більше
90% нелегальних мігрантів переміщаються організовано і під „патронатом” транснаціональних
злочинних формувань. У складі організованих
злочинних угруповань, що займаються нелегальною міграцією, можна виділити три основні елеЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

менти: 1) „інформатори” забезпечують групу
необхідною інформацією, налагоджують відповідні зв’язки, в тому числі в органах влади і управління; 2) „силовики” надають силову підтримку; 3) „переправники” (у більшості випадків
громадяни країни перебування чи натуралізовані
іноземці, котрі мають посібників серед місцевого
населення) супроводжують групу, надають підтримку під час слідування.
Такі кримінальні структури мають тісні
зв’язки зі своїми партнерами в інших країнах –
як „поставниках” нелегальних мігрантів, так і
„пунктах призначення”. До того ж, як уже зазначалося, виняткова прибутковість цього виду „бізнесу” дає можливість підкупу окремих посадових та службових осіб, стимулює лідерів злочинних угруповань налагоджувати контроль над
каналами нелегальної міграції із залученням
озброєних груп осіб.
Заслуговує на увагу і економічний аспект
діяльності транснаціональних організованих злочинних формувань, що спеціалізуються на організації міжнародних каналів нелегальної міграції. Будь-яка операція, пов’язана з контрабандним переміщенням людей через кілька кордонів
та країн потребує суттєвих інвестицій для закупівлі обладнання, організації транспортування,
оплати послуг безпосередніх виконавців, підкупу
чиновників, співробітників прикордонних чи
правоохоронних органів тощо.
У більшості випадків злочинні організації
фінансуються двома шляхами. Перший з них –
це внутрішнє інвестування з використанням доходів від попередніх операцій. Так, окремі угруповання мають транснаціональні таємні банківські системи, які дають змогу збирати гроші
клієнтів в одній країні та накопичувати їх у
„філіях” за кордоном.
Другий шлях для фінансування злочинних
операцій - зовнішній ринок легалізованого капіталу. Легалізація коштів, що не реінвестуються в протиправну діяльність, також становить загрозу для фінансово-банківських систем багатьох країн.
Схеми відмивання коштів, отриманих від
операцій з організації нелегальних переправлень мігрантів, на сьогодні практично не вивчені.
Але можна висловити припущення, що ці кошти
в основному переправляються до країн з менш
суворими банківськими правилами або взагалі
без механізмів контролю за банківською діяльністю. У деяких випадках транснаціональні злочинні організації переказують кошти до країн,
закони яких захищають приватне життя гро197
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мадян, а водночас і злочинців, від втручання з
боку закордонних та міжнародних правоохоронних установ.
Отже, транснаціональна організована злочинність майже повністю охопила нелегальну
міграцію і стала одним із найбільш загрозливих
явищ у світі, яка тягне за собою та поширює цілу
низку злочинів, криміналізує обстановку у країнах, через які транспортують нелегальних мігрантів. До того ж канали нелегальної міграції все
більше стали використовуватися терористичними та екстремістськими угрупованнями.
Переправлення нелегальних мігрантів через територію нашої країни, організоване транснаціональними злочинними угрупованнями,
надзвичайно складне протиправне явище, що
дуже негативно впливає на внутрішню ситуацію,
зовнішньополітичний імідж України і містить в
собі серйозні загрози національній безпеці. Усві-

домлюючи таку загрозу нашою країною на національному рівні вживаються заходи законодавчого й організаційного характеру, направлені
на вдосконалення і підвищення ефективності
державної системи протидії цьому явищу. Правоохоронними органами України й іншими структурами виконавчої влади здійснюються узгоджені адміністративні, правові й спеціальні заходи,
але їх ефективність у великій мірі залежить від
протидії цьому явищу на міжнародному рівні.
Тому в сучасних умовах необхідно шукати
загальносвітових підходів до боротьби з організованою транснаціональною нелегальною міграцією, оскільки, маючи глибоке соціальне коріння, вона потребує протидії не тільки з боку правоохоронних органів, але і найбільш впливових
міжнародних організацій провідних країн світу з
використанням політичних, економічних, соціальних та інших методів.
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ON ILLEGAL MIGRATION IN MODERN CONDITIONS
Summary
In this article the influence of the transnational organized crime on illegal migration in modern
conditions is analyzed.
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ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ
Для сучасного суспільства надзвичайно важливими загрозами є міжнародна організована злочинність, тероризм, зброя масового знищення, наркобізнес, нелегальна міграція і торгівля людьми,
які мають нетрадиційний та дестабілізуючий характер. Торговці людьми, як терористи та торговці
наркотиками, діють сміливо, перетинаючи суверенні кордони, й уміло використовують економічні
кризи в різних країнах для пошуку жертв.
Торгівля людьми та використання її у міжнародному кримінальному бізнесі сьогодні постає однією зі складних соціальних проблем українського суспільства та світової спільноти загалом. Вона вийшла за межі окремих держав і набула світового масштабу, займаючи чільне місце
у сфері організованої міжнародної злочинності.
Стрімке розширення тіньового ринку торгівлі
людьми зумовлюється високою прибутко-вістю
цього бізнесу та низьким рівнем ризику в порівнянні з іншими видами організованої злочинної
діяльності. Незаконно нажиті на торгівлі людьми
капітали йдуть на зміцнення фінансової бази різноманітних злочинних угруповань.
За оцінками фахівців, на початку 90-х років
XIX століття на території нашої країни була
створена ціла інфраструктура злочинного світу
по вербуванню і переправленню за кордон жертв
торгівлі людьми, а також нелегальному транзиту
через Україну осіб, обманутих торгівцями, з інших країн, передусім з Південної Азії.
Торгівля людьми, особливо жінками та
дітьми, як сучасна форма рабства, дуже поширена в усьому світі та має тенденцію до зростання.
В силу об’єктивних обставин Україна стала одним з основних постачальників на світовий ринок так званого „живого товару”. Підтвердженням тому є численні випадки розкриття правоохоронними органами США, Німеччини, Чехії,
Словаччини, Угорщини, Польщі, Греції, Туреччини, Ізраїлю, Югославії фактів сексуальної експлуатації українських громадянок.
Разом з тим, варто звернути увану на певну
специфічність ситуації для України. З одного
боку, в міжнародній системі торгівлі людьми
наша країна ідентифікована як країна-постачальниця „живого товару” на західні ринки. З іншого,
в силу свого геополітичного становища, вона є
однією з основних ланок в транснаціональній
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системі переправлення жертв торгівлі з азіатських регіонів до країн Західної Європи.
В останні роки відбулася професіоналізація
цієї сфери організованої злочинності. В даний
час в операціях з торгівлі людьми беруть участь
цілі кримінальні співтовариства (транснаціональні злочинні структури), які володіють значними фінансовими ресурсами, необхідним інформаційним і технічним забезпеченням, а також
спеціальними підрозділами, що аналізують зміни
в політичній обстановці, методи роботи державних служб, режим охорони кордону. Ними ретельно проробляються всі деталі таких операцій
від підбору жертв до їх переправлення в країни
призначення і передачі замовникам. Особлива
увага приділяється підбору маршрутів руху, способів перетинання кордону, місць утримання
людей, транспортних засобів, необхідних документів прикриття. При цьому активно застосовуються технічні та телекомунікаційні досягнення, які полегшують доставку „живого товару”.
Основною причиною виникнення та прогресування процесів торгівлі людьми є нерозв’язаність соціально-економічних проблем, що характеризується такими аспектами:
- зниженням життєвого рівня населення, нестачею робочих місць, особливо для молоді, низькими заробітками переважної більшості населення;
- відсутністю належного контролю з боку
державних органів за посередницькою діяльністю приватних структур у галузі працевлаштування громадян за кордоном;
- поширенням корумпованості серед державних службовців тощо.
Торговці „живим товаром”, як правило, використовують на території України легальне
прикриття для своєї діяльності. Тобто закамуфльована вербувальна діяльність не виходить за
рамки чинного законодавства. Для цього найчастіше використовуються такі способи залучення
об’єктів торгівлі, як працевлаштування за кордоном, шлюбні об’яви в засобах масової інформації, туристичні візи тощо.
Працевлаштування за кордоном. Експерти з даного питання відзначають, що з метою
працевлаштування за кордоном більшість населення користується послугами посередницьких
фірм, котрі досить часто є ланками тіньового біз199
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несу, активно використовуються транснаціональними злочинними угрупованнями. Вони, добре
вивчивши кон’юнктуру ринку, без відповідної ліцензії Державного комітету по зайнятості населення, підбирають українських громадян для подальшого їх працевлаштування за кордоном, за хабарі
оформляють необхідні документи, фіктивні запрошення. Україною підписано угоди про працевлаштування своїх громадян із незначною кількістю
держав (Чехією, Словаччиною, В’єтнамом, Молдовою, Росією, Португалією та іншими). Заробітки в
країнах, з якими Україна не має таких угод, фактично нелегальні, чим і користуються торговці „живим товаром”. Більше того, переважна частина потенційних жертв вважає за доцільне ніде не афішувати перспективу працевлаштування за кордоном,
побоюючись як вимагань з боку вітчизняних кримінальних елементів, так і здирництва з боку чиновників державних установ.
Шлюбні об’яви в ЗМІ. Використовуючи
друковані та електронні засоби масової інформації, в т.ч. мережу Інтернет, вербувальники „живого товару” під прикриттям модельних і
шлюбних агентств підшуковують можливих
жертв. При прибутті на місце призначення „наречених”, як правило, направляють у будинки
розпусти, де змушують займатись проституцією.
Туристичні візи. Досить часто бажаючі
працевлаштуватись за кордоном виїжджають,
користуючись послугами туристичних фірм,
яких останнім часом в Україні діє чимало. Такі
фірми не мають ні можливостей, ні правових повноважень надати послуги по працевлаштуванню
громадян України за кордоном, і їх „комерційна
діяльність” в основному полягає в тому, що
представники цих установ підшуковують „клієнтів” для виїзду за кордон, отримують від них кошти за оформлення виїзних віз та надання транспортних послуг. У результаті, після виїзду за
кордон, людина, яка опинилась за межами нашої
держави і надіялась знайти там роботу, залишається напризволяще, вишукуючи можливостей
отримати кошти, в тому числі й протиправним
шляхом, щоб повернутись додому.
Організація транснаціональними злочинними угрупованнями торгівлі жінками та незаконної експлуатації громадян України за кодоном за візовою схемою є порівняно ліберальним
механізмом злочинної діяльності. Хоча „роботодавець” і не отримує вагомих надприбутків, однак він може сподіватись на регулярну ротацію
„живого товару”, що зумовлює підвищення ефективності його експлуатації. Крім того, робоча
сила, котра використовується протягом коротко200

го терміну, отримує певну компенсацію, що працює на користь іміджу „підпільного бізнесу” та
дозволяє залучати нові жертви.
Злочинні угруповання дуже часто для вербування використовують „підставних осіб”, оскільки поширення останнім часом у вітчизняних
ЗМІ інформації про діяльність міжнародних синдикатів, котрі спеціалізуються на торгівлі людьми, сприяло посиленню обережності громадян,
які планують знайти роботу за кордоном. Злочинці у якості вербувальників часто використовують осіб, котрі користуються певним авторитетом у місцях постійного проживання. Рекламуючи за винагороду, заздалегідь обумовлену
торговцями, привабливі сторони майбутньої роботи, такий вербувальник використовує вже не
тільки економічну, а й психологічну зацікавленість потенційної жертви, і, користуючись її
прихильністю до себе, обходить бар’єр недовіри.
Нерідко роботодавцями прямо ставиться
пропозиція працювати повією для обслуговування заможних клієнтів або для роботи на умовах
консумації (дівчатка для компанії), тобто коли
жінки, що працюють у ресторанах, при необхідності приєднуються до компаній відпочиваючих
і за рахунок клієнтів роблять дорогі замовлення,
підвищуючи доходи закладу. При цьому статевий зв’язок із клієнтом необов’язковий і залежить безпосередньо від бажання самої жінки заробити наданням сексуальних послуг.
Безпосередній обман при працевлаштуванні за кордоном, як правило, виявляється через
кілька днів після прибуття, коли жінок зустрічають або передають сутенерам, що відбирають
документи, створюють умови втягування в боргові зобов’язання або застосування насильства, з
метою заняття проституцією. При виникненні
претензій з боку потерпілих українські постачальники звинувачують у всьому іноземних роботодавців, відзначаючи, що в них не було з останніми домовленості про заняття проституцією.
До правоохоронних органів потерпілі звертаються у випадках явних обманів щодо умов роботи і насильницького втягування в проституцію, а
також за фактами шахрайства при розрахунках.
З урахуванням небезпеки такого протиправного міжнародного явища, як торгівля людьми, Україною вживаються певні кроки щодо протидії його розвитку та поширенню. Зокрема, Україна приєдналась до Конвенції про бо-ротьбу з транснаціональною організованою злочинністю, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 15 листопада
2000 року, та додаткового Протоколу до неї „Про
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Транснаціональна торгівля людьми

попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї”.
Чинним законодавством нашої держави
торгівлю людьми визначено як суспільне небезпечне діяння, що тягне за собою кримінальну
відповідальність, передбачену статтею 149 Кримінального кодексу України (розділ „Злочини
проти волі, честі та гідності особи”).
Президентом та урядом України видано
низку нормативних актів з питань протидії торгівлі людьми, зокрема:
- укази Президента України: від 18 січня
2001 року № 22/2001 „Про заходи щодо посилення боротьби з незаконною міграцією та торгівлею людьми”, від 15 березня 2002 року
№258/2002 „Про невідкладні додаткові заходи
щодо зміцнення моральності у суспільстві та
утвердження здорового способу життя”;
- постанови Кабінету Міністрів України:
від 5 червня 2002 року № 766 „Про затвердження
Комплексної програми протидії торгівлі людьми
на 2002-2005 pp.”, від 25 вересня 1999 року
№1768 „Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми”, від 25 грудня 2002 року № 1961
„Про утворення Міжвідомчої координаційної
ради з питань протидії торгівлі людьми” та інші.
Ці правові документи передбачають об’єднання зусиль ряду державних органів у протидії
торгівлі людьми та визначають їх завдання.
Отже, в сучасних умовах торгівлею людьми займаються транснаціональні злочинні структури (спільноти, угрупування, корпорації), які за
рахунок надприбутків створюють організовану
добре законспіровану міжнародну злочинну мережу, своєрідну кримінальну “індустрію”. Саме
“прибутковість” забезпечує торгівлі людьми риси професійно організованої мережі.
Небагато видів злочинів мають таку кількість негативних і руйнівних наслідків. Враховуючи ці чинники, можна зазначити, що боротьба з торгівлею людьми одна з актуальних і значущих для України проблем, яка потребує посилення правового забезпечення відповідно до
міжнародного законодавства.
Комплекс заходів щодо боротьби з транснаціональною торгівлею людьми повинен вклю-

чати, поряд із нормотворчістю та правозастосуванням, політичні, дипломатичні, соціальноекономічні й інші заходи, спрямовані на усунення причин і умов виникнення та розвитку цього
явища. Важливу роль у цьому повинні відіграти
й недержавні структури, які активно займаються
правозахисною діяльністю. Підвищення взаємодії між ними та державними органами на цьому
напрямку має дати свої позитивні результати.
В цілому розв’язання зазначених проблем
вимагає широкого використання глобальних і регіональних механізмів спільної протидії транснаціональній торгівлі людьми на міждержавному рівні.
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ФАКТИЧНА ПОМИЛКА ТА ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ІЇ РІЗНОВИДІВ:
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність теми. Кримінальне право
України базується на принципі винної відповідальності особи за вчинення нею діяння [2,
с.165]. Вина передбачає правильне адекватне відображення у свідомості суб’єкта як фактичних,
так і юридичних ознак злочину. Однак в практиці часто мають місце випадки, коли суб’єкт злочину, вчиняючи конкретне суспільно небезпечне
діяння, помиляється у його фактичних ознаках
або невірно оцінює його правову природу чи
юридичні властивості. В цих випадках у свідомості особи формується помилкове уявлення про
об’єктивну дійсність. Це може бути зумовлено
різними об’єктивними і суб’єктивними обставинами, при яких вчиняється діяння, і по-різному
впливати на вирішення питання про вину особи,
кваліфікацію її дій, а, отже, і про міру кримінальної відповідальності. Саме за таких умов і
постає питання про суб’єктивну помилку та її
кримінально-правове значення.
Кримінальний закон України не передбачає
жодної норми з приводу характеру помилки особи стосовно своєї поведінки. Це питання вирішується теорією кримінального права і судовою
практикою щодо окремих категорій кримінальних справ на підставі положень закону про вину
та її форми.
Саме вище обумовлені аспекти, а також
ряд помилок, що виникають в процесі кваліфікації вчиненого характеризують необхідність дослідження цієї тематики та обумовлюють її актуальність на сучасному етапі.
Ступінь наукової розробки. Дослідженню
тих чи інших аспектів суб’єктивної помилки приділяли увагу Н.С.Таганцев, В.Ф.Кириченко,
П.С.Дагель, В.А.Якушин, Л.І.Колтякова, М.Й.Коржанський, А.І.Рарог та інші. Зокрема, увага зосереджувалась на понятті помилки, її різновидах, а також особливостях кримінально-правової оцінки
діяння, вчиненого за наявності помилки.
Разом з тим, не можна однозначно стверджувати, що ця проблема абсолютно вирішена і
не існує жодних суперечок та протиріч щодо
правильності чи необхідності її удосконалення.
Мета наукової статті, насамперед, визначається її змістом і полягає у аналізі існуючих
підходів щодо поняття фактичної помилки, їх
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класифікації та особливостей кваліфікації. Разом
з тим, автор прагне узагальнити існуючий матеріал та знайти єдино вірний підхід щодо кваліфікації дій винної особи при наявності суб’єктивної помилки.
Виклад основного матеріалу. Помилка,
загалом, - це своєрідна форма психічного ставлення людини до вчиненого нею діяння та його
наслідків [3, с.184]. Під помилкою в кримінальному праві розуміють неправильне уявлення
особи про юридичні властивості або фактичні
ознаки вчинюваного нею діяння.
В залежності від змісту обставин, що неправильно сприймаються суб’єктом, розрізняють
два види помилок: юридичну і фактичну. В теорії кримінального права було і ряд інших думок з
приводу кількості та видів помилок, однак, як
зазначає А.І. Рарог саме такий поділ є найбільш
сприйнятним для працівників правозастосовчих
органів, оскільки він задовольняє вимоги практичної значимості [4, с.171].
Юридична помилка полягає в хибному уявленні особи щодо юридичних властивостей або
фактичних ознак вчинюваного нею діяння. Таке
невірне уявлення можливе щодо: 1) злочинності
чи не злочинності діяння та його наслідків; 2)
кваліфікації вчиненого суб’єктом злочину; 3)
виду та розміру покарання, яке може бути застосоване до особи.
Що стосується значення юридичної помилки, то воно формулюється наступним чином –
кримінальна відповідальність суб’єктів, які помиляються відносно юридичних властивостей
або фактичних ознак вчиненого діяння, настає, за
загальним правилом, у відповідності з оцінкою
такого діяння не самим суб’єктом, а законодавцем. Це означає, що такого роду помилка не
впливає на форму вини, а отже і на кримінально правову оцінку вчиненого.
Найбільш практичне значення для кваліфікації злочинів має фактична помилка.
Фактична помилка – це неправильне уявлення особи про обставини, що утворюють об’єктивні
ознаки конкретного складу злочину [5, с.127]. На
відміну від юридичної помилки, вона охоплює не
весь склад злочину, а лише його об’єктивні елементи, тобто об’єкт або об’єктивну сторону.
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.
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В залежності від змісту неправильних уявлень і оцінок слід розрізняти фактичні помилки
відносно: 1) суспільної небезпеки вчиненого діяння; 2) об’єкту посягання; 3) предмету посягання; 4)
спричинених наслідків; 5) розвитку причинного
зв’язку; 6) обставин, що обтяжують покарання.
Помилка щодо суспільної небезпеки може
бути двояка.
По-перше, особа невірно оцінює свої дії як
суспільно небезпечні, так як в силу певних обставин, які їй невідомі, діяння позбавлене такої
ознаки (скажімо, особа проникає на склад продуктів харчування і викрадає такі продукти, які
призначались для знищення, через закінчення
терміну їх придатності до вживання). Така помилка не впливає на форму вини (діяння залишається умисним), однак міняється формула
кваліфікації. В цьому випадку вчинене слід кваліфікувати як замах на відповідний злочин, оскільки намір суб’єкта не був повністю реалізований і шкода фактично завдана не була.
По-друге, особа помилково вважає свої дії
правомірними і не усвідомлює їх суспільної небезпеки. Така помилка як правило обумовлюється незнанням важливих обставин, які стосуються
об’єктивної сторони. За такої помилки умисел
особи виключається, а отже, і кримінальна відповідальність (наприклад, збут підроблених
грошей, за умови, що особа цього не усвідомлює). Якщо ж можна зробити припущення, що
особа повинна була і могла це передбачити, то
вчинене кваліфікується як необережний злочин.
Помилка в об’єкті полягає в неправильному уявленні особи про характер тих суспільних відносин, на які посягає її діяння [2, с.167].
Помилка в об’єкті посягання, як зазначає
М.Й.Коржанський [1, с.107], можлива лише щодо родового чи безпосереднього об’єктів. На рівні загального об’єкта помилка неможлива, оскільки будь-який злочин посягає на суспільні
відносини і помилятися в ньому неможливо.
Найбільш важливе практичне значення має
помилка в родовому об’єкті, оскільки вона впливає на кримінально-правову оцінку вчиненого. За
наявності такого роду помилки вчинене можна
кваліфікувати двояко, в залежності від спрямованості умислу винної особи (зокрема, якщо
винна особа має чіткий намір заволодіти вогнепальною зброєю для її застосування, викрадає
несправну зброю або лише її макети, вчинене
необхідно кваліфікувати як замах на вчинення
злочину, що передбачений ст. 262 КК України.
Якщо ж для винної особи однаковою мірою бажаним буде заволодіння будь-якою зброєю (умиЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

сел неконкретизований), то вчинене варто кваліфікувати за тією нормою, яка передбачає конкретне посягання, тобто або як злочин проти громадської безпеки, або проти власності).
Від помилки в об’єкті слід відрізняти помилку в предметі. Як правило, помилка в предметі не має кримінально-правового значення і не
впливає на кваліфікацію. Юридичне ж значення
має лише помилка у різнорідних предметах, які
внаслідок своїх властивостей віднесені до різних
груп. Тому слід мати на увазі, що невірне уявлення про предмет посягання інколи тягне за собою помилку і щодо об’єкту посягання. Отже, за
наявності помилки в предметі, вчинення слід
кваліфікувати як замах на злочин (наведений
вище приклад).
В теорії кримінального права виникають
питання і з приводу помилки в потерпілій особі.
Така помилка полягає в тому, що винна особа,
вчиняючи посягання на одного потерпілого, помилково його приймає за іншого. Такого роду
помилка також не має жодного правового значення і не впливає на кваліфікацію, оскільки невірне уявлення суб’єкта не стосується обставин,
які є ознаками складу конкретного злочину. Однак, якщо помилка потерпілому утворює і помилку в об’єкті (наприклад, вбивство приватної
особи замість державного діяча у зв’язку з виконуваною ним діяльністю), то вчинене в залежності від наміру винної особи необхідно кваліфікувати як замах на злочин, що закріплений в
статті 112 КК України.
Помилка щодо спричинених наслідків являє собою неправильне уявлення особи щодо
якісної та кількісної характеристики, яка стосується заподіяної шкоди [4, с. 178].
Помилка відносно якості, тобто характеру
суспільно небезпечних наслідків, може полягати:
1) в передбаченні таких наслідків, які фактично
не наступили; або 2) в непередбаченні таких
наслідків, які реально настали.
Якщо мало місце діяння, яке не потягнуло,
передбачених винною особою наслідків, вчинене
слід кваліфікувати як замах на вчинення відповідного злочину (наприклад, особа мала намір
знищити чуже майно шляхом підпалу, однак через причини, які від неї не залежали, передбачені
наслідки не настали – тут має місце замах на
злочин, що передбачений ст. 194 КК України).
При настанні наслідків, які не охоплювались наміром винної особи, наявність помилки виключає
відповідальність за умисний злочин, однак,
обов’язково настає відповідальність за злочини
через необережність (якщо в попередньому випад203
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ку під час підпалу чужого майна була заподіяна
смерть особі, яка випадково там перебувала – вчинене варто кваліфікувати додатково ще й за ст. 119
КК України як вбивство через необережність).
Помилка відносно кількісних характеристик являє собою невірне уявлення особи щодо
тяжкості суспільно небезпечних наслідків. При
цьому фактичні наслідки, що настали, можуть
виявитись або більш легкими, або більш тяжкими в порівнянні із очікуваними.
В цьому випадку, якщо кримінальна відповідальність не диференціюється в залежності від
тяжкості наслідків, то помилка такого роду, по
суті, не має жодного впливу на кваліфікацію
вчиненого. У випадках, коли ж відповідальність
безпосередньо пов’язана із тяжкістю наслідків,
помилка відносно цієї ознаки впливає на кримінально-правову оцінку вчиненого. Це означає,
що кваліфікація буде здійснюватись в залежності
від спрямованості умислу винної особи (скажімо,
службова особа мала намір одержати хабар у великому розмірі, але через причини, що від неї не
залежать отримала лише частину обумовленого
предмету хабара). Це потрібно кваліфікувати як
замах на одержання хабара у великих розмірах.
Якщо ж настали наслідки більш тяжкі, ніж
ті, які передбачав суб’єкт (наприклад, при заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження
одній особі суб’єкт через необережність позбавляє життя і іншу особу), та вчинене необхідно
кваліфікувати як закінчений злочин, або замах на
його вчинення (щодо передбаченого наслідку) і
як необережність до наслідку, що фактично настав. Помилка у розвитку причинного зв’язку являє собою неправильне уявлення про дійсний
розвиток причинного зв’язку між діянням і наслідками. Такого роду помилка не впливає на кваліфікацію вчиненого і на форму вини, якщо настав саме той наслідок, який охоплювався умислом потерпілого (постріл з метою вбивства потерпілого, однак наслідок настає в результаті поранення через певний час).
В інших випадках помилка в причинному
зв’язку породжує зміну кваліфікації вчиненого.
Це характерно для тих випадків, коли суспільно
небезпечний наслідок, який охоплювався умислом винного, настає, але не в результаті тих дій,
які вчинив суб’єкт, і які повинні були спричинити наслідок. (Винний ввів потерпілому велику дозу наркотичного засобу, що повинно було заподіяти останньому смерть, однак потерпілий загинув в
ДТП.) За таких обставин вчинене уже слід кваліфікувати як замах на вчинення злочину.
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Помилка в обставинах, що обтяжують покарання може мати двоякий характер. По-перше,
суб’єкт виходить із помилкового уявлення про
наявність обтяжуючої обставини, коли в реальній дійсності вона відсутня. По-друге, винна
особа вважає, що вчиняє злочин за відсутності
обтяжуючих обставин, хоча насправді вони мають місце. В першому випадку при кваліфікації
до уваги слід брати той факт, що винна особа
усвідомлює наявність такої обставини, а не її
фактичну наявність чи відсутність. Тому діяння
повинно кваліфікуватись в залежності від спрямованості умислу такої особи (наприклад,
суб’єкт вважає, що позбавляє життя вагітну жінку, яка в дійсності не перебувала в стані вагітності). За таких умов вчинене слід кваліфікувати
як замах на вбивство вагітної жінки.
В другому випадку винна особа помилково
вважає, що вчиняє злочин без кваліфікуючих ознак, тобто такі ознаки її умислом не охоплюються (особа впевнена, що ґвалтує повнолітню потерпілу, однак, як виявилось потерпіла особа не
досягла 18 років). Якщо в даному випадку
суб’єкт не усвідомлював цього (добросовісно
помилявся), він несе відповідальність за злочин
без обтяжуючих покарання обставин.
Висновки. Аналізуючи вище викладений
матеріал автор дійшов наступних висновків.
1. Кримінально-правове значення, а також
вплив на кваліфікацію вчиненого має лише фактична помилка.
2. При кваліфікації вчиненого за наявності різного роду фактичних помилок за основу
слід брати наступне: а) за наявності помилки та
конкретизованого умислу вчинене діяння повинно кваліфікуватись як замах на вчинення злочину; б) якщо помилка мала місце при невизначеному умислі вчинене повинно кваліфікуватись за
фактично вчинене посягання; в) при умові, коли
помилка призвела до наслідків, які не охоплювались умислом суб’єкта, вчинене слід розглядати
як необережний злочин; г) якщо помилка була
добросовісною, вчинення винною особою діяння
слід кваліфікувати на загальних підставах.
3. Оскільки, ні поняття помилки, ні її види,
ні особливості кваліфікації різних помилок кримінальним законом не передбачені, тому виникає
нагальна потреба усунути ці суттєві прогалини в
КК України.
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ПИТАННЯ ПРИЧИННОСТІ ПРИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ
Постановка проблеми. Проблеми причинності при бездіяльності в загальній постановці питання має важливе значення, оскільки вони
пов’язані із проблемами відповідальності і обсягом даної відповідальності. Правильне його вирішення обумовлює і межі даної відповідальності, поскільки є значна відмінність між тим, що
особа відповідає за спричинення шкоди шляхом
бездіяльності, і тим, що вона несе відповідальність за невиконання певного, передбаченого
законом обов’язку.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Теорії, що визнають причинний зв’язок при бездіяльності, займають пануюче положення в російській правовій науці. Більшість криміналістів,
представників загальної теорії права і цивілістів
виходять з того, що бездіяльність є певною формою поведінки, яка як і діяння включається в
систему суспільних відносин і відповідно, при
певних умовах може впливати на поведінку.
Дану позицію підтримували П.Г.Семенов,
К.Г.Матвєєв,І.С.Самощенко, А.А.Піонтковський,
О.С.Іоффе, В.А.Тарханов, Т.В.Церетелі.
Не дивлячись на велику кількість праць,
присвячених даній проблематиці, наукового обгрунтування і чіткого вирішення даного питання
все ще не існує.
Метою дослідження є з’ясування співвідношення категорій причинного зв’язку та бездіяльності для вирішення питання про обгрунтування підстав та меж кримінальної відповідальності особи, що вчинила злочин.
Виклад основного матеріалу. Проблема
причинного зв’язку при бездіяльності бере свій
початок в середині ХІХ ст. Вперше її підняв німецький вчений Люден в 1836 році. Саме з нього
бере початок безплідний пошук спричинення при
бездіяльності. Розглядачи історичний процес появи бездіяльності як форми поведінки, стає зрозуміло, що бездіяльність є наслідком соціального
розвитку, пов’язаного з появою нових засобів і
способів впливу на природу і суспільство, підвищення ефективності людського діяння, посиленням ролі особистості в розвитку суспільства.
Відповідальність осіб при бездіяльності стала
визначатись не обов’язком особи відвернути
шкідливі наслідки, а наявністю причинного
зв’язку між бездіяльністю і наслідками; не про206

водилась межа між спричиняючою можливістю
діяння і бездіяння. За бездіяльністю було визнано активне начало. Згідно думки Людена, у випадку змішаного бездіяння спричинення лежить
не в самому бездіянні, а в діяльності, одночасній
з бездіяльністю, тобто в позитивній бездіяльності. Відповідно, слід було б ставити питання про
відповідальність за діяння.
Вчені Круг, Глазер, Меркель розвили думку Людена, довівши, що суб’єкт своїми попередніми діяннями або створює умови для негативного результату, створює небезпечний стан, в
зв’язку з чим виникає необхідність діяти, або
знешкоджує негативні умови, що стоять на заваді виникненню злочинного наслідку. Спричинююча здатність „чистого” бездіяння ними навіть не розглядалась.
Необхідно відмітити і позицію, згідно якій
бездіяння ні в „чистому”, ні в змішаному виді не
може бути причиною, воно може розглядатись як
самостійна форма діяльності (Ліст, Мейер).
Більшість криміналістів, представників загальної теорії права і цивілістів виходять з того,
що бездіяльність є певною формою поведінки,
яка як і дія, включається в систему суспільних
відносин, і відповідно при певних умовах може
впливати на поведінку.
На перший погляд, щоб визнати спричиненя бездіяльністю, то слід визнати причиною кожного суспільно небезпечного наслідку все населення земного шару, так як бездіяли всі. Таке
рішення не може бути прийнято. Для того, щоб
визнати причиною не всіх бездіючих, а тільки
деяких із них і застосовують різні обмежувальні
теорії. Розглядаючи різні теорії казуальності бездіяльності, спробуємо проаналізувати їх.
1. Спеціально-правові теорії. Деякі юристи вважають необхідною умовою кримінальної
відповідальності встановлення не природнього, а
„спеціально юридичного” причинного зв’язку.
М.Н.Меркушев вважає, що причинний
зв’язок є тільки винний зв’язок [9, c.4-5].
М.Д.Лисов пропонує визначати наявність причинного зв’язку в залежності від суспільної небезпечності діяння. [7, с.126.] Але суспільна небезпечність, яка відображає об’єктивні зв’язки, закономірності, в значній мірі залишається оціночною, суб’єктивною категорією.
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Невизнання об’єктивнорї закономірності,
природнього причинного зв’язку і, навпаки, визнання „юридично значимих” зв’язків несумісне з
матеріалізмом і так чи інакше веде до ідеалізму.
Ідеалісти завжди визнавали причинність бездіяння і саме тому, що причинність в їх розумінні не
об’єктивна, а суб’єктивна категорія. Вони прямо
заявляють, що коли мова йде про причинний
зв’язок, то мається на увазі не причинний зв’язок
в загальнофілософському змісті, а спеціальний
кримінально-правовий. Саме з чих причин вони
визнають причинний зв’язок між діяннями і наслідками. Але немає і бути не може особливих
вчень про причинний зв’язок в окремих наукових
дисциплінах, зокрема і в кримінальному праві. Є
єдине філософське розуміння причинного зв’язку, і
тільки це розуміння повинно лягти в основу конструкції причинного зв’язку спеціальних дисциплін,
в тому числі і кримінального права.
2. Теорія інформаційної причинності. Інколи її називають „мотивуючою”. Хоча вона не є
новою, і прихильники казуальності бездіяльності
не раз висловлювали думки, що є фундаментом
даної теорії, проте тільки в останні роки вона
набула „юридичного статусу” в концепції
В.Н.Кудрявцева і отримала філософсько правове
обгрунтування в роботах Н.Н.Ярмиш. При розробці детермінізму у філософії в причинності
виділились енергетична та інформаційна сторони. [8, c.314] „Різні випадки причинно-наслідкового зв’язку можуть бути зведені до двох основних типів, якщо мати на увазі тип самого
зв’язку, - до спричинення енергетичного і інформаційного” – пише І.С.Нарський [10, с.200]. Із
цього філософського положення В.Н.Кудрявцев
зробив висновок, що „передача інформації – типове явище причинності в сфері суспільних
явищ” і „ що бездіяльність, будучи пасивною, з
енергетичної точки зору володіє певними активними властивостями в інформаційному плані”.
[6, c.93; 7, с.31] Цю думку підтримав М.С.Грінберг, який пише: „Бездіяльність, в механічному
значенні цього слова, є протилежністю дії – джерелу енергії, що немає спричинюючої здатності.
На відміну від нього бездіяльність – сигнал виконує таку ж функцію, що й сигнальна дія, тобто
несе інформацію, і в цьому плані його спричиняюча сила не відрізняється від спричинюючої
сили бездіяльност” [3, c.65]. Н.Н.Ярмиш визнає
бездіяльність носієм причини, але не у всіх випадках, а тільки у „тих випадках, коли вплив
здійснюється поза або в обхід волі особи. Поперше, це той випадок коли інформація заключається в бездіяльності, служить подразником,
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що викликає у сприймаючої її людини довільну
реакцію організму” [18, с. 427]. Визнаючи, що в
природі бездіяльність не має спричинюючого
значення, представники даної концепції стверджують, що в суспільстві, яке складається із пізнавальних членів, бездіяльність однієї особи може певним чином обумовити поведінку іншого,
примусити його діяти, або навпаки бездіяти, тобто є причиною саме такої її поведінки.
Інформаційний причинний зв’язок у праві
існує, але слід зробити декілька зауважень щодо
його застосування та суті. Свідомість людини не
тільки відображає об’єктивний світ, але й творить його. Людина отримавши інформацію не
стає бездумною, такою, що діє по системі закладених в ній механізмів. А тому визнавати причиною поведінки однієї особи іншою – значить відкидати свідомий характер людської поведінки
взагалі. Поведінка особи може обумовлювати, а
може і ні поведінку іншої особи, а тому поведінка може бути, а може і не бути причиною. Бездіяння спричинює не безпосередньо, а лише опосередковано, проходячи через голову іншої людини. Воно змінює не зовнішній світ, не речі, а
свідомість іншої особи.
3. Теорія „пасивного середовища”.
В.Н.Кудрявцев визнає, що в деяких випадках
(наприклад при халатності) немає ні енергетичного, ні інформаційного впливу. Наявність причинного зв’язку в даному випадку він пов’язує з
пасивним станом оточуючого середовища, причому і причина і наслідки є нічим іншим як „нічим” - П-П (пасивна поведінка – пасивний наслідок) [5, с.321]. Бездіяння є частковим випадком
спокою. Спокій має свої власні причини. Зовнішньою причино спокою „може бути особливий
стан оточуючого середовища, при якому діючі
сили взаємно врівноважуються. [5, c.322.] А причиною пасивного стану є пасивний стан оточуючого середовища. Під пасивними наслідками
В.Н.Кудрявцев розуміє ненастання змін в іншому явищі. Суть даної теорії – ні від чого не відбувається ніщо, але ніщо і є причина даного ніщо. Але ні причина ні наслідки не можуть бути
визначені як „ніщо”. Причина події повинна виражатись змінами. Крім того бездіяння – не пасивна поведінка, а невиконання діяння, що вимагається законом.
4. Теорія „можливості”. Щоб не визнавати причиною наслідку необмежене коло осіб,
пропонуються два обмеження: обов’язок діяти і
його можливість. Звідси дві терії. Що стосується
можливості.
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Г.К.Матвєєв, невдоволений нормативною
теорією, вважає, що не можна вбачати в бездіяльності тільки нормативно юридичні поняття, є
ще й проста бездіяльність. Саме в простій бездіяльності є зміст даної проблеми. Він пропонує
розглядати бездіяльність системно, у взаємодії
різних зв’язків. Основний недолік даної теорії в
тому, що наявність чи відсутність причинного
зв’язку при бездіяльності (не питання про відповідальність, а про причинний зв’язок) ставиться
в залежність від можливості особи відвернути
наслідки. Хто міг відвернути наслідки, той і
спричинив їх. „Але критерій „міг” це критерій
суб’єктивний, який вказує на наявність вини, але
не на наявність причинного зв’язку при бездіяльності” [13, с.149].
5. Нормативна теорія або теорія
„обов’язку”. Визнаючи казуальність бездіяльності, слід відповісти на запитання, чія бездіяльність викликала наслідок. Сама проста і легка
відповідь – той хто повинен був діяти. Проста –
тому, що не потребує теоретичних доказів, легка
– тому, що говорячи про злочинну бездіяльність,
не потрібно кожний раз відмежовувати причинність від протиправності. Для вирішення про наявність чи відсутність причинного зв’язку при
бездіяльності, суд констатуючи обставини, що
потягли чи могли потягти тяжкі наслідки, повинен встановити: чи був покладений на особу, що
притягується до відповідальності, обов’язок відвернути настання цих наслідків. Негативна відповідь на дане запитання означає відсутність
причинного зв’язку між бездіянням особи і наслідками, що настали. Так вважають М.І.Ковальов, А.А.Піонтковський, П.І.Семенов [4, с.71;
11, с.228; 12, с.281]. Проте практична зручність
не повинна замінювати істинності теорії. Безумовно наявність обов’язку діяти має важливе
значення для вирішення питання про відповідальність за бездіяльність, але не для встановлення самого причинного зв’язку.
6. Теорія спричинення шкоди суспільним відносинам. Дана теорія найбільш поширена. Оскільки навіть науковці, котрі притримуються інших теорій, грунтуються на її висновках.
Вона є базою для інших теорій казуальності.
Основні питання даної теорії заключаються в
наступному. В природі бездіяльність немає
спричинюючого характеру, а в суспільстві – є.
Задаючи питання, чим же обумовлена суспільна
небезпека бездіяльності, якщо воно на відміну
від діяння не пов’язано з передачою матерії і
енергії від суб’єкта до об’єкта, а значить і із змінами останнього, Т.В.Церетелі висловилась так:
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„В той час як причинний зв’язок позитивної
людської дії може засновуватись на різних закономірностях – фізичних, біологічних, спричинююча сила бездіяння засновується лише на суспільних закономірностях. Бездіяльність, являючись об’єктивним фактором соціального життя,
набуває казуальні властивості тільки тому, що
особа знаходиться в певному статусі по відношенню до тих чи інших суспільних відношень.
Саме цей момент активізує зовні пасивну поведінку особи при бездіяльності, надаючи йому
виробничу силу і дозволяє розглядати бездіяльність в якості однієї із умов настання наслідку”
[15, c. 266]. Те, що відкидання казуальності в
суспільних відношення є невірним – це факт.
Але мова йде про дії і матеріальні наслідки. І вірно відзначали С.В.Курильов, Г.В.Тімейко, будьяке протиставлення суспільного причинного
зв’язку явищ природньої причинності вносить в
науку про об’єктивну причинність елементи
суб’єктивної винності [2, с.145; 14, с.10]. А кримінальне право є об’єктивним правом. Отже,
жодна із теорій не вирішує питання казуальності
бездіяльності. Ще в дореволюційній літературі
більшість юристів після довгих дискусій прийшли до висновку про неможливість спричинення
бездіянням. Саме М.Д.Шаргородський вперше
виступив з положенням про те, що при бездіянні
причинний зв’язок відсутній взагалі. І питання,
яке слід вирішувати в даному випадку – не в тому, коли бездіяльність слід визнавати причиною
настання наслідку, а тільки про те, коли суб’єкт
відповідає за бездіяльність [17, c. 47]. Підтвердженням цього є законодавство, ніде в КК України не говориться про спричиненя бездіяльністю.
Бездіяльність не володіє активністю причини, а
тому і не може нічого спричинювати.
Таким чином, виходячи із філософських
засад причинного зв’язку витікає аказуальність
бездіяльності. Про це писав М.Д.Шаргородський: „Спроби обгрунтувати наявність спричинення при бездіяльності ... не сумісні з принципом єдиного філософського розуміння причинності” [16, с. 51]. Бездіяльність, спричинюючи
шкоду суспільним відносинам, об’єкту злочину,
не спричинює і не може спричинювати матеріальної шкоди. Бездіяльність – юридична категорія; наслідки – фізична.
Якщо розуміти під злочинними наслідками
шкоду предмету злочину, а предмет як матеріальний субстракт, то слід визнати, що бездіяльність не спричинює. Якщо розуміти шкоду як
шкоду об’єкту, слід погодитись з тим, що бездіяльність спричинює. Але спричинення не є сприЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.
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чиненням в загальнофілософському змісті цього
слова – це визнання того, що бездіяльність наносить шкоду суспільним відносинам. Саме доказування того, що бездіяльність порушує суспільні відносини, існуючі в даному суспільстві, і
служить обгрунтуванням кримінальної відповідальності за нього.
Розглянуті теоретичні питання мають важливе значення для суто практичного питання –
інкременування злочинних наслідків при бездіяльності. І в матеріальних складах відповідальність настає за сам факт бездіяльності, а наслідки
є свого роду кваліфікуючою обставиною, об’єктивною умовою відповідальності. Тобто відповідальність настає лише при наявності таких наслідків, якщо особа допустила їх настання. Закон
карає за невиконаня обов’язків як таких, а не за
спричинення.
Висновки: бездіяльність, не є матеріальною по своїй природі, а звідси і тому не може
спричинювати матеріальні наслідки.
Причинний зв’язок при бездіяльності відсутній, а відповідальність наступає за сам факт
бездіяльності, за невиконання обов’язків, але не
за їх спричинення.
Бездіяльність порушує суспільні відносини,
існуючі в даному суспільстві, що і служить обгрунтуванням кримінальної відповідальності за неї.
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G.P.Zharovska
QUESTION OF CAUSALITY AT THE INACTIVITY
Summary
In this article the author comes to a conclusion that the inactivity is not material by the nature, that is
why it cannot create material consequences. Causal relationship at a inactivity is absent. Inactivity, on the
author’s opinion, breaks public relations in a society, that is why it is a ground for the criminal liability.
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ – ОДНА ІЗ СУЧАСНИХ ФОРМ
РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Протягом усього часу існування кримінальної політики держави в покаранні вбачається
утилітарна роль заходу, що має можливість виправляти, реадаптувати злочинця, знижувати рівень злочинності, і воно сприймається як відплата, відновлення порушеного злочинним діянням
суспільного балансу. На сьогодні, як зазначає
Х.Курі, за останній час виникло питання, наскільки взагалі можливо знизити рівень небажаної
поведінки і встановити бажану шляхом застосування покарання. Посилення впливу покарання, в
тому числі і до рецидивних злочинців, оцінюється в цьому випадку як сумнівний варіант
розв’язання проблеми 4, с.144. П.С.Дагель відносить до основних напрямків сучасної кримінальної політики попередження злочинної діяльності на підставі усунення і нейтралізації її факторів, а також шляхом здійснення попереджувально-виховного впливу на нестійких у моральному відношенні осіб 5, с.13. А.А.Герцензон, розвиваючи питання кримінальної політики щодо попередження злочинної діяльності, відзначає – попередження злочинів є здійснення системи державних і суспільних заходів, що забезпечують у кінцевому підсумку повне викорінення будь-яких
злочинів шляхом створення таких умов, які виключають причини скоєння злочину 5, с.156.
На сучасному етапі розвитку кримінальної
політики в багатьох країнах світу широко розповсюджене регламентування на законодавчому
рівні заходів безпеки. Ставлячи знак рівності між
заходами безпеки і соціального захисту,
А.А.Жижиленко давав їм таке визначення: це
«заходи, що застосовуються до осіб, які скоїли
злочинне діяння, і не виражаючи оцінки вчиненого, спрямовані на попередження скоєння ними
нових злочинних діянь» 6, с.166. У теоретичному плані це було вираженням поглядів антропологічної школи кримінального права і кримінології. Антропологічна школа вважала, що перебування в «небезпечному стані» тих осіб, які
не скоїли ніякого злочину, але були «схильні» до
цього за своїми психофізичними даними –
Ч.Ломброзо і його послідовники - або за способом життя (у сучасному розумінні) - перебували
в групі ризику. Згідно з його теорією, при210

роджені злочинці не винні, скоюючи злочинне
посягання, але суспільство мусить захищатися
від них. Важливим моментом в розвиток теорії
заходів безпеки було введення А.Принсом „небезпечного стану” злочинця. А саме, в боротьбі зі
„злочинним станом” особи, А.Принс запропонував поряд з покаранням застосовувати нові, спеціально спрямовані на соціальний захист заходи,
які вик-лючають небезпечність злочинця в майбутньому [5, с.160]. Подальша розробка питання
щодо введення в діючу систему заходів кримінального покарання заходів безпеки (соціального
захисту, пристосування) у поглядах Ф.Ліста,
Е.Гарсона, М.Анселя, призвела у 1930-х роках до
сприйняття ідеї соціального захисту багатьма
країнами Європи.
Заходи безпеки відомі вже давно і досить
ефективно використовуються з метою попередження злочинності кримінальним законодавством Бельгії, Голландії, Німеччини, Франції, Англії, США, Іспанії. Заходи виправлення та безпеки
в якості превентивних заходів були залучені до
системи правових наслідків КК Німеччини Законом „Про звичайних злочинців” від 24.11.1933р.
2, с.87, і основною метою заходів безпеки є
ресоціалізація та превенція. В кримінальному
кодексі Іспанії 1995р. заходи безпеки чітко відокремлюються від кримінального покарання, вони
призначаються Судом або Трибуналом за наявності достатніх підстав – якщо враховуючи скоєний злочин та особистість злочинця можна зробити висновок про можливість даної особи скоїти новий злочин 2, с.147. На сьогодні КК Молдови (від 18.04.2002р.) окремим розділом передбачає поняття і види заходів безпеки, які мають
на меті усунення небезпеки і попередження здійснення діянь, передбачених кримінальним законом. До заходів безпеки відносить: а) примусові
заходи медичного характеру; б) примусові заходи виховного характеру; в) висилка; д) спеціальна конфіскація.
На відміну від покарання, заходи безпеки
покликані усунути „небезпечний стан” особи, що
скоїла або може скоїти суспільно небезпечне посягання. Представники соціальної школи кримінального права у 1930-х роках виступали проти
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основних понять кримінального права („злочин”,
„вина”, „покарання”), запропонувавши замінити
їх поняттям „небезпечний стан особи”, і „заходи
безпеки”. Замість заходів кримінального покарання ними пропонувалася „ресоціалізація” злочинців шляхом лікувальних та інших превентивних заходів, що означало майже повну ліквідацію елементарних гарантій законності. Після 2-ої
світової війни у зв'язку з необхідністю боротьби
зі злочинністю, що зросла в усіх країнах, склалася прогресивніша течія, названа школою „нового
соціального захисту”. Представники нового напряму також говорять про перевагу в боротьбі зі
злочинністю не юридичних, а різних соціальних
заходів (лікування, нагляду, перевиховання), але
з дотриманням основних засад кримінального
права, гарантії прав особи.
У кримінально-правовій науці на сьогодні
деякі автори в якості підстави застосування заходів безпеки вказують на «суспільну небезпеку»,
«небезпечний стан» та інші властивості особистості. До яких наслідків таке трактування привело за часів Радянського Союзу, ми вже знаємо.
Суспільна небезпека особистості є глибинною,
кримінологічною підставою. Вважаємо, фактичною підставою застосування заходів безпеки в
кримінальному праві має бути суспільно небезпечне діяння, ознаки якого становлять об'єктивну
сторону злочину, тому що тільки в діянні може
виявитися, об'єктивуватися суспільна небезпека
особистості. Гарантією від сваволі повинна стати
презумпція відсутності суспільної небезпеки
особистості. До того часу, як ця якість не виразилася в діянні, не можна застосовувати заходи
безпеки, передбачені кримінальним законом.
У чинному законодавстві України не міститься
конкретних згадувань про заходи безпеки, пов'язані з особистістю; більше того, у ряді норм воно
визнаються неприпустимим. Злочинність діяння,
а також покарання й інші кримінально-правові
наслідки визначаються тільки чинним Кодексом,
- стаття 2 КК України 1, с.5.
Зазначимо, що механізм відповідальності
припускає включення внутрішніх, морально-психологічних процесів, тоді як у механізмі регуляції за допомогою заходів безпеки задіяні зовнішні фактори, що обмежують можливість здійснення суспільно небезпечних дій. Для цього використовуються три способи: а) створення ситуацій, у яких здійснення суспільно небезпечних дій
фізично неможливо (наручники, вилучення небезпечних предметів); б) виключення профілактуємого зі сфери відносин, становлячись суб'єктом яких він становить підвищену небезпеку (заЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

борона займатися певною діяльністю); в) примусове включення профилактуємого в систему суспільно корисних відносин (обов'язок пройти курс
лікування, обов'язок періодичної реєстрації).
Отже, серед кримінально-правових заходів
поряд з покаранням можуть застосовуються і
кримінально-правові заходи безпеки. Зазначимо,
що сучасний КК України передбачає застосування таких заходів безпеки (у вигляді заходу, що не
є покаранням), як спеціальна конфіскація, вилучення та знищення товарів, примусове лікування,
примусові заходи виховного характеру щодо неповнолітніх. Кримінальному законодавству багатьох країн світу відомі і такі види заходів безпеки, як встановлення нагляду, позбавлення певних
прав, обмеження щодо права займати певні посади, примусова висилка з країни іноземців, заборона в’їзду на територію країни певних осіб,
превентивне ув’язнення. Спеціальна конфіскація
передбачена Особливою частиною Кримінального кодексу України. До них відносяться санкції,
що встановлюють покарання за порушення авторського права і суміжних прав, права на
об’єкти промислової власності, контрабанда, за
незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів, за легалізацію грошових коштів
та іншого майна, здобутих злочинним шляхом,
ввезення, виготовлення або розповсюдження
творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, порнографічних предметів, за контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин
та ін. Застосування таких заходів безпеки, як
спеціальна конфіскація, вилучення та знищення
предметів, які передбачені санкціями норм Особливої частини КК України, не врегульовано Загальною частиною кримінального закону, внаслідок чого вони застосовуються за аналогією. На
наш погляд, це не відповідає сучасному розвитку
кримінального права, і вважаю за доцільне передбачити загальні умови застосування спеціальної конфіскації, вилучення та знищення предметів в Загальній частині КК України. По такому
шляху пішли сусідні країни: Естонія, республіка
Молдова, в лютому 2005р. було запропоновано
внести зміни до КК Російської Федерації. До
вказаних кодексів введена спеціальна конфіскація в якості „іншого заходу кримінально-правового характеру”. Але конфісковувати треба не
тільки гроші, кошти та інше майно, набуте в результаті скоєння злочину, а й доходи та прибуток, отриманий від цього майна. Визначення в
Загальній частині правової природи спеціальної
конфіскації, вилучення та знищення предметів, які
не є заходами кримінального покарання, надасть
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доцільну та обґрунтовану можливість застосування
вказаних заходів безпеки до осіб, щодо яких не застосовується кримінальне покарання.
Світовій практиці відомі й інші види кримінально-правових заходів безпеки, які, на наш
погляд, у перспективі можуть бути сприйняті КК
України, тому що вони досить ефективні, що
підтверджується тривалістю їх застосування та
станом злочинності в певних країнах, які їх використовують. Наприклад, накази суду Англії
про заборону „антисоціальної поведінки”, що
видається до будь-якої особи у віці з 12 років і
старше, дії якої спричиняють або становлять загрозу спричинити шкоду охоронюваним законом
інтересам (наказ щодо особи, що схильна до скоєння насильницьких статевих злочинів, наказ про
контроль за особою, що проходить лікування від
наркоманії, згідно з яким необхідно проходити
протягом певного строку перевірку на наявність
наркотиків). Такі примусові заходи як позбавлення права займати певні посади, позбавлення
прав водія, встановлення нагляду (аналог в українському законодавстві – адміністративний
нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі) кримінальним законодавством Німеччини, Франції, Голландії, Японії передбачені в
заходів безпеки та превенції. Це надає змогу застосовувати їх не тільки до осіб, яким вони призначені
як додаткове покарання до основного (за КК України), але й до тих, що звільнені від кримінального
покарання, з метою попередження скоєння подібного діяння особою в подальшому.
Світовий досвід підказує, що заходи безпеки викликані до життя суспільною потребою.
Все більш значущою проблемою стає поперед-

ження суспільно небезпечного діяння осіб,
страждаючих психічними захворюваннями, алкоголіків, наркоманів, неповнолітніх осіб. Виділення заходів безпеки в кримінальному законодавстві, встановлення підстав і меж їх застосування, допоможе усунути одну з існуючих прогалин кримінального права, захистити суспільство і особистість від небезпечних посягань, захистити права і свободи людини, до якої ці заходи
будуть застосовуватися. Не залежно від ставлення до перспективи їх застосування, заходи безпеки – реальний факт практики і законодавства,
який не може ігноруватися юридичною наукою.
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Summary
In this article the author researches security measures as one of modern forms of realization of criminal
politics.
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ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ПРОТИДІЇ
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ
Сьогодні транснаціональні злочинні організації не тільки стають усе більш могутніми й
універсальними, але все частіше й частіше налагоджують чітко організоване співробітництво
один з одним з метою активізації своєї злочинної
діяльності, розширення сфери охоплення незаконних ринків збуту й розширення своїх можливостей. Уряду будь-якої держави (незалежно від
засобів і ресурсів, якими вона володіє) украй
складно вживати заходів, ефективних для боротьби з транснаціональної організованої злочинності не прибігаючи до тієї або іншої форми
міжнародного співробітництва.
Міжнародне співробітництво є не тільки
неодмінною умовою боротьби із транснаціональною злочинністю й ліквідації організацій,
що займаються такою діяльністю, але й важливим профілактичним заходом. Усі країни світу
повинні усвідомлювати, що жодна з них не захищена від зіткнення із транснаціональними злочинними організаціями.
Саме для того, щоб застосовувані державами форми й механізми міжнародного співробітництва безвідмовно діяли, а реалізація програм
протидії транснаціональній організованій злочинності була ефективною й приносила відчутні
результати, державам необхідно дотримуватися
ряду принципів, що лежать в основі виконання
основних завдань міжнародного співробітництва
у сфері боротьби із транснаціональною організованою злочинністю.
Питанню принципів міжнародного співробітництва у сфері боротьби з транснаціональною
організованою злочинністю приділяють увагу
такі вчені як Г.В.Ігнатенко, В.В.Лунєєв, В.А.Номоконов, В.В.Меркушин та інші.
Аналізуючи принципи, що лежать в основі
боротьби з транснаціональною організованою
злочинністю, варто звернути увагу на загальні
принципи міжнародного права, які закріплені
Статутом ООН від 1945 року, Декларацією
принципів, що містяться в Заключному акті Ради
з безпеки та співробітництва в Європі (1975 рік).
Вказані документи передбачають необхідність дотримання державами таких принципів, як
невтручання у внутрішні справи країни, принципу
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

співробітництва, принципу добровільного виконання міжнародних зобов’язань (договорів) та інші.
Принцип невтручання у внутрішні справи
країни передбачає надання країні права самостійно
розв’язувати її внутрішні проблеми. Цей принцип
надає державі певної самостійності у виборі методів і способів боротьби зі злочинністю. Але загрозливі масштаби транснаціональної організованої
злочинності уже давно сягнули за межі однієї держави, і вимагають саме поєднання зусиль держав з
метою протидії цьому явищу. Тому держави світу
повинні надавати одна одній таку допомогу та підтримку, яку не можна було б розцінювати як втручанням у внутрішні справи держави.
Принцип добровільного виконання міжнародних зобов’язань (договорів) зобов’язує держав
чітко дотримуватись положень, які містяться в договорах, що сторони укладають з метою протидії
транснаціональній організованій злочинності.
Водночас, ці принципи є загальними і не
дають повного уявлення про характер та особливості боротьби з транснаціональною організованою злочинністю.
В.В.Меркушин у дослідженні міжнародних
принципів боротьби з транснаціональною організованою злочинністю зазначає спеціальні принципи кримінальної відповідальності за міжнародні
злочини, серед яких відповідальність виключно за
злочинне діяння (поведінку), відповідальніть тільки за вину, принцип законності, справедливості,
доцільності, невідворотності покарання, індивідуалізації та персоніфікації покарання.
Принцип законності передбачає відповідальність лише за діяння, заборонене законом, і з
дотриманням законів держави; принцип справедливості передбачає відповідність покарання
ступеню суспільної небезпеки діяння, індивідуалізації покарання – передбачає відповідальність з
урахуванням особи злочинця та інші.
Вказуючи на ці принципи, В.В.Меркушин
зазначає, що „вони в цілому відповідають забезпеченню всіх питань, пов’язаних з розвитком і
укріпленням міжнародного співробітництва в
боротьбі з транснаціональною організованою
злочинністю”.
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На нашу думку, з таким твердженням не
можна погодитись, оскільки вказані принципи не
можуть цілком забезпечити всі питання боротьби
з транснаціональною організованою злочинністю. Крім того, вони відносяться до принципів
відповідальності за злочинні діяння, що настає
після викриття транснаціональних злочинних
угруповань, доведення скоєння злочинів і притягнення до відповідальності. Питання боротьби з
транснаціональною організованою злочиннісю
ширше, ніж питання кримінальної відповідальності, воно поглинає процес притягнення до відповідальності. Найчастіше держави стикаються
саме з проблемою викриття діяльності транснаціональних злочинних організацій та з необхідністю протидії її поширенню на певній території.
Сучасні масштаби поширення транснаціональної організованої злочинності, використання
нею новітніх технологій та проникнення в різноманітні сфери життя суспільства характеризують
її високу організованість і наявність можливостей щодо уникнення від покарання.
Виходячи з цього, держави повинні більшу
увагу приділяти саме попередженню поширення
транснаціональної організованої злочинності та
питанням боротьби з нею, опираючись на принципи права, що дають можливості для узгодження та координації їх дій у даній сфері.
Відповідно, в міжнародному праві існують
і інші принципи, які можуть бути і повинні застосовуватись у протидії злочинності, та які розширюють можливості співробітництва держав саме у
сфері протидії транснаціональній організованій
злочинності, виходячи з її особливостей.
Так, ефективне міжнародне співробітництво вимагає швидкого обміну інформацією між
державами й оперативного виконання прохань
про надання необхідних відомостей або допомоги. Наприклад, бувають випадки, коли заарештованих злочинців випускають на волю через те, що
правоохоронними органами не були отримані необхідні документи з іншої країни. Більш оперативне вживання відповідних заходів має величезне
значення для вирішення невідкладних завдань.
Співробітництво, особливо взаємодопомога, повинно здійснюватися з урахуванням культурних традицій і уразливості політичних інтересів держав, тобто не ставити країни, яким надається допомога, у несприятливе становище. Навпаки, міжнародне співробітництво повинно будуватися на основі справжнього партнерства.
Ще одне із завдань міжнародного співробітництва полягає в забезпеченні максимального
узгодження систем правосуддя в країні, шляхом
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підвищення стандартів країн з більш слабкими
системами кримінального правосуддя або розробки національних нормативних актів, спрямованих безпосередньо на боротьбу зі злочинністю,
зменшуючи кількість держав, привабливих для
транснаціональної організованої злочинності і
забезпечуючи максимально можливу погодженість національного законодавства про боротьбу
із транснаціональною організованою злочинністю різних країн.
Підвищення рівня поінформованості правоохоронних органів держав, обміну інформації
й створення можливостей для її використання та
використання доказів у кримінальних справах
мають величезне значення для боротьби з транснаціональною організованою злочинністю.
Співробітництво в області боротьби з транснаціональною організованою злочинністю вимагає і розвитку конкретних можливостей ведення слідчої діяльності й судового переслідування. Тому одне з основних завдань співробітництва повинно полягати в мобілізації, об'єднанні й спільному використанні наявних ресурсів
держав, включаючи спеціальні знання, досвід та
інші можливості (за допомогою навчальних центрів), а також у забезпеченні оперативної передачі знань, інформації й технологій.
Крім того, окремі науковці вказують, що
співробітництво може бути надзвичайно корисним і у мобілізації суспільної думки на боротьбу
з транснаціональною злочинністю. Наприклад,
засоби масової інформації мають величезні можливості висвітлення випадків корупції в уряді й
могли би зробити значний внесок у зусилля,
спрямовані на поліпшення.
З наведеного вище можна зробити висновок, що розвиток суспільних відносин і стрімке
поширення транснаціональної організованої злочинності вимагають від держав чіткого і дієвого
співробітництва у боротьбі зі злочинністю, саме
з дотриманням принципів міжнародного співробітництва. Водночас, не всі існуючі на сьогодні
принципи міжнародного співробітництва достатніми для ефективної протидії проявам транснаціональної організованої злочинності, підтвердженням чого є і її стрімке розповсюдження. Це
все зумовлює необхідність у конкретизації вже
існуючих та розробці нових принципів міжнародного співробітництва саме у сфері боротьби з
транснаціональною організованою злочинністю.
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ОСОБЛИВОСТІ ДОБРОВІЛЬНОЇ ВІДМОВИ ПРИ
ВЧИНЕННІ ЗАМАХУ НА ЗЛОЧИН
Постановка проблеми. Будь-яка злочинна
діяльність супроводжується певними психічними
процесами (емоціями) під впливом яких така
діяльність може змінюватися. Виконання сформованого умислу на вчинення злочину пов’язане
з зіткненням особи з об’єктивною дійсністю.
Вплив зовнішніх факторів на поведінку особи –
складний процес взаємодії об’єктивних умов та
моральних факторів. При безпосередньому вчиненні злочину особа інколи може навіть і не підозрювати про перешкоди, які можуть виникнути при вчинені даних дій і які протистоятимуть
безпосередньому вчиненню злочину, та не дадуть можливості довести його до кінця. Поряд з
першопочатковими спонуканнями вчинити злочин можуть виникнути і нові, які протистоятимуть реалізації сформованому умислу і під впливом яких у особи може виникнути необхідність
не тільки зміни характеру злочинних дій, а і їх
припинення. Такі зміни злочинної діяльності
можуть здійснюватися як поза волею суб’єкта
(наявність свідомості і бажання), так і з його волі
(усвідомлення і бажання), коли особа добровільно припиняє розпочату злочинну діяльність.
Добровільна відмова при вчиненні замаху на
злочин – це відмова особи від продовження і доведення до закінчення розпочатої злочинної діяльності за власною волею при наявності усвідомлення можливості її закінчення.
Правильне виявлення всіх ознак добровільної відмови від вчинення замаху на злочин
має велике не тільки теоретичне, але й практичне
значення. Невизнання в діях особи добровільної
відмови там, де вона має місце, має наслідком
неправильну кваліфікацію та приводить до безпідставного обвинувачення осіб, що є грубим
порушенням принципів кримінального закону.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питанням, пов’язаним з поняттям добровільної
відмови від вчинення злочину, виділенням її
специфічних особливостей, а також дослідженням можливості добровільної відмови при вчиненні дій, безпосередньо спрямованих на вчинення злочину, було присвячено чимало праць.
Зокрема, зазначені питання були об’єктом дослідження таких учених, як Н.Д.Дурманова,
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В.Д.Іванова, Н.В.Лясса, К.А.Панька, В.П.Тихого,
А.В.Шевчука та інших.
Мета статті. Проаналізувати ступінь наукової розробки проблеми, з’ясувати та дослідити
особливості добровільної відмови при вчиненні
замаху на злочин.
Виклад основного матеріалу. В історії
розвитку науки кримінального права інститути
“добровільна відмова від вчинення злочину” та
“замах на злочин” були сформовані і законодавчо закріплені ще в XIX столітті. Більшість учених-криміналістів того часу торкалися в своїх
дослідженнях можливості добровільної відмови
при замаху на злочин, але спірним було питання
щодо добровільної відмови при закінченому замаху на злочин. Так, Н.С.Таганцев зазначав:
“...багато криміналістів, які захищають безкарність добровільно залишеного замаху, не поширюють дане положення на випадок закінченого замаху на злочин. Але здається, що можна знайти і юридичні, і політичні міркування на
користь безкарності для тих випадків, коли злочинець не тільки добровільно не продовжив своєї
діяльності, хоча це було можливим, але і намагався усунути наслідки своєї діяльності”. Дана
проблема, була зумовлена перш за все тим, що не
було законодавчого закріплення поділу замаху на види, відповідно на практиці добровільне припинення при закінченому замаху не мало
значення [10, с.713-720].
Відповідно до ч.1 статті 17 Кримінального
кодексу України (далі - КК) добровільною відмовою є остаточне припинення особою за своєю
волею готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця [1, с.7].
Відмова, здійснивши яку, особа не підлягає
кримінальній відповідальності за вчинення нею
замаху на злочин характеризується певними
ознаками: 1) добровільністю; 2) усвідомленням
можливості доведення до кінця дій, які безпосередньо спрямовані на вчинення злочину; 3) остаточністю [6, с.139-140].
Добровільність відмови від розпочатого
злочину (розпочатої злочинної діяльності) означає, що дана відмова від продовження і доведення до кінця розпочатого злочину зумовлена воЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.
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лею особи, її психічної діяльністю. Суб’єкт усвідомлює, що завдяки своїй вольовій діяльності,
розпочатий раніше злочин припиняється, бажає
цього і спрямовує свої дії на припинення розпочатої злочинної діяльності. Однак відмова від
вчинення злочину не буде добровільною, якщо
вона обумовлена не вільним волевиявленням
особи, а примусовим, тобто через різні обставини, які виникли поза її волею, і які завадили довести злочин до кінця. У даному випадку матиме
місце незакінчений злочин (готування до злочину або замах на злочин). Так, у п.19 Постанови
Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 р. № 4 “Про судову практику у справах
про зґвалтування та інші статеві злочини” зазначається, що “не може визнаватися добровільною
відмова від зґвалтування, котра викликана неможливістю подальшого продовження злочинних дій з причин, незалежних від волі винного
(наприклад, коли цьому перешкодили інші особи, або насильник не зміг подолати опору потерпілої чи не міг закінчити злочин з фізіологічних
причин тощо)” [9, с.94].
Усвідомлення особою можливості доведення до кінця розпочатого злочину характеризується тим, що така можливість повинна існувати у свідомості особи, яка прийняла рішення
про добровільну відмову припинення дій, які
безпосередньо спрямовані на вчинення злочину.
При цьому відмову треба визнавати добровільною і тоді, коли насправді є обставини, які особа
не змогла б усунути при продовженні вчинення
замаху на злочин, але вона не знала цього і припинила свою злочинну діяльність, усвідомлюючи
можливість доведення її до кінця.
Остаточність відмови передбачає повне і
безповоротне припинення злочинних дій. Якщо
ж суб’єкт тільки призупиняє свої злочинні дії для
того, щоб продовжити їх при більш сприятливих
умовах, то в таких випадках не зникає суспільна
небезпечність ні діянь, ні особи. Не зникає суспільна небезпечність ні діянь, ні особи і у випадках відмови від повторення злочинного посягання, оскільки особою у першому випадку зроблено все, що вона вважала за необхідне для вчинення злочину, але злочинний наслідок не настав
з причин незалежних від її волі.
Але тільки вся сукупність вказаних ознак
дозволить правильно вирішити питання про
наявність добровільної відмови від вчинення замаху на злочин та про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Оскільки відсутність
хоча б однієї з указаних ознак виключає добровільну відмову і робить її вимушеною. ВимушеЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

на відмова має місце в двох випадках: по-перше,
коли особа не в змозі довести злочин до кінця
через причини, які не залежать від її волі; подруге, особа тимчасово припинила доведення
злочину до кінця.
Мотиви добровільної відмови від вчинення
замаху на злочин можуть бути різні (страх перед
покаранням, сором, жалість, каяття та інші) і не
мають самостійного юридичного значення. Однак, на думку автора, рівність перед кримінально-правовим законом усіх мотивів, через які особа відмовилася від продовження злочинної діяльності, не означає, що їх дослідження в процесі
попереднього розслідування і розгляду справи в
суді не є обов’язковим.
Навпаки, досліджуючи мотиви, через які
особа відмовилася від подальшого вчинення злочину, можна визначити, чи справді відмова від
вчинення злочину була добровільною. Питання
щодо добровільної відмови при вчиненні замаху
на злочин вирішується диференційно, в залежності від виду замаху на злочин.
Можливість добровільної відмови від злочину, якщо особа не виконала всіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до
кінця (незакінчений замах на злочин), визнається
більшістю вчених [3, с.110; 4, с.53; 11, с.94; 12,
с.111]. Формою добровільної відмови в даному
випадку буде утримання від подальших дій, які
безпосередньо спрямовані на вчинення злочину
(пасивна форма поведінки).
Питання щодо можливості добровільної
відмови при закінченому замаху, тобто після того, коли виконані всі дії, які особа вважала необхідними для вчинення злочину, не отримало однозначного вирішення. Так, деякі вчені заперечують можливість добровільної відмови при закінченому замаху на злочин, мотивуючи це тим, що
добровільна відмова “виражається в тому, що
суб’єкт за власною волею припиняє вчинення
злочинної дії”. А при закінченому замаху неможливо простим припиненням дій відмовитися від
злочину, оскільки все, що залежало від суб’єкта
злочину, все, що він вважав за неохідне для досягнення злочинного наслідку, ним уже вчинено:
він привів у дію причинний ряд, самостійний
розвиток якого повинен привести до бажаного
наслідку. Навіть у тих випадках, коли суб’єкт
зберігає контроль над подальшим розвитком подій, маючи можливість втрутитись в їх розвиток,
оскільки результат настає через деякий час після
дій, він може лише сприяти відверненню наслідку, але не може змінити вчиненого [8, с.68-69].
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На думку автора, добровільна відмова
можлива і при закінченому замаху на злочин,
тобто коли особою вчиненні всі дії, які вона вважала за необхідні, але тільки у тих випадках, коли особа ще контролює подальший хід подій,
коли вона ще може не допустити настання закінченого злочину. В даному випадку розвиток
причинного зв’язку, який викликаний діями особи, ще не закінчився, злочинний результат не
настав, у зв’язку з чим винний своїми діями ще
може перешкодити закінченню злочину.
В теорії кримінального права існує також
ще одна точка зору щодо цієї проблеми. Так,
добровільна відмова при закінченому замаху визнається тоді, коли між вчиненими суспільно небезпечними діями і суспільно небезпечними наслідками існує значний проміжок часу. Однак, на
нашу думку, даний проміжок часу не обов’язково повинен бути значним, оскільки особа, яка
вчинила все, що вважала за необхідне для вчинення злочину, може відразу після зробленого
виконати дії, які здатні відвернути наслідки і які
свідчитимуть про наявність добровільної відмови. Саме тому основним фактором, який визначає можливість добровільної відмови при закінченому замаху є не фактор “резервного” часу, а
зберігання особою контролю над подальшим розвитком подій.
Саме поняття інституту “добровільна відмова від вчинення злочину” означає, що злочин
ще не вчинений, при цьому в діях особи немає
ознак як закінченого, так і незакінченого злочину. Для того, щоб добровільна відмова стала
об’єктивно неможливою, необхідна наявність в
діянні особи (дії або бездіяльності) всіх ознак
складу злочину (закінчений злочин), або ж особа
вимушена припинити незакінчене посягання під
впливом зовнішніх факторів (незакінчений злочин). До виникнення даних обставин добровільна
відмова можлива, в тому числі і при виконанні
особою всіх дій, які вона вважала достатніми для
вчинення злочину. Але при цьому необхідні певні
умови: 1) форма відмови при закінченому замаху
на злочин може бути тільки активною; 2) відмова
можлива лише до того часу, коли суб’єкт може контролювати подальший розвиток об’єктивної сторони злочину; 3) активні дії особи припиняють подальший розвиток об’єктивної сторони, забезпечуючи не доведення злочину до кінця.
У випадках, коли особа не має можливості
недопустити закінчення злочину, припинити
подальший розвиток об’єктивної сторони – добровільна відмова при закінченому замаху неможлива. При добровільній відмові від злочину
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особа не підлягає кримінальній відповідальності,
якщо вона добровільно і остаточно відмовилася
від доведення даного злочину до кінця. Однак у
тих випадках, коли у вже вчинених до добровільної відмови діях (бездіяльності) особи наявні
ознаки іншого складу злочину, вона підлягає
кримінальній відповідальності за вчинене. Дане
положення КК України має суттєве значення для
правильного вирішення питання про кримінальну відповідальність за готування до злочинів і
замах на їх вчинення.
Висновки. Добровільна відмова при замаху на злочин – це відмова особи від продовження
і доведення до закінчення розпочатої злочинної
діяльності за власною волею при наявності усвідомлення можливості її закінчення. Характерними ознаками добровільної відмови є: добровільність; усвідомлення можливості доведення до
кінця дій, які безпосередньо спрямовані на вчинення злочину; остаточність.
Добровільна відмова при незакінченому
замаху на злочин можлива завжди і виражається
в пасивній формі (припинення злочинних дій), а
при закінченому замаху на злочин – лише при
наявності певних умов. Такими умовами є:
1) форма відмови при закінченому замаху на
злочин може бути тільки активною; 2) відмова
можлива лише до того часу, коли суб’єкт може
контролювати подальший розвиток об’єктивної
сторони злочину; 3) активні дії особи припиняють подальший розвиток об’єктивної сторони,
забезпечуючи недоведення злочину до кінця.
Особа, яка добровільно відмовилася від
доведення злочину до кінця, підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого
злочину (ч.2 ст.17 КК).
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FEATURES OF VOLUNTARY REFUSAL IN EVENT OF ATTEMPTED CRIME
Summary
In the article the concept and an attribute of voluntary refusal of finishing a crime up to the end is
considered. The author gives the characteristic of features of voluntary refusal at a stage of attempt at a
crime.
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СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Известно, что общее представление о прецеденте сводится к тому, что, рассматривая дело,
суд выносит приговор или решение являющееся
обязательным для судов той же или низшей инстанции при решении аналогичных дел. Этот судебный документ является, с одной стороны,
императивным актом для участников конкретного
судебного дела, а с другой - как частный случай
применения права, он сам по себе порождает общую норму – становится прецедентом [2, с. 28].
Исторически, феномен судебного прецедента сложился в Англии и Уэльсе, где централизованные королевские суды способствовали созданию единого, общего для всей страны, права.
Во многом этому помогли публикации судебных
отчетов, систематически издаваемых с конца
XIII века.
В отличие от англосаксонской системы
права, роль судебной практики в романо-германской правовой семье не столь значительна. Но,
тем не менее, не замечать ее как источник права
нельзя. Источником права признаются решения
не любого суда, а лишь суда высшей инстанции,
которым является Кассационный суд Франции.
Его решения при рассмотрении конкретных дел
служат общим ориентиром для судебной практики в целом, и при наличии пробелов в законодательстве – в частности [10, с.120].
Существенную роль судебной практики в
развитии уголовного права доказывает действующий Уголовный кодекс Дании, принятый в
1930 году, который указывает на возможность
применения наказания в соответствии с иными
сопоставимыми кодексу актами: «Только деяния,
наказуемые в соответствии с законом или с полностью сопоставимыми с ним актами, влекут наказание» [14, с.3-68]. Стремясь избежать подробности описаний составов преступлений, Уголовный кодекс Дании также допускает применение закона по аналогии. Широко представлены
пределы судейского усмотрения. Это означает,
что Уголовный кодекс Дании является основным, но не единственным источником уголовного права. Наряду с законодательством, большую
роль играют и судебные прецеденты.
Необходимость прецедентов, хотя и в
ограниченных пределах, вызвана динамизмом
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общественных отношений, недостаточностью
типового законодательного регулирования, наличием пробелов, коллизий, дефектов в праве.
Судебная практика не должна выходить за рамки
закона, противоречить ему, а сам правоприменитель связан законодательными и моральными
нормами.
Значение судебной практики определяется
тем, что она приобретает общий и нормативный
характер для правоприменителя, выступая «как
ориентир, как пример для решения конкретных,
аналогичных дел». Суды, таким образом, конкретизируют и детализируют общие нормы,
раскрывают содержание оценочных правовых понятий и вырабатывают правоположения – прообраз
полноценной нормы [13, с.3-68]. Это тем более важно, что в условиях демократической государственности невозможен отказ в правосудии (например, ввиду отсутствия или неполноты закона).
Признание прецедентного характера решений высших судебных инстанций, в частности,
по преодолению пробелов в законодательстве,
будет способствовать осуществлению конституционного принципа судебной защиты. За последние годы судебная практика высших судебных инстанций подтвердила, что она является
источником права, «что суд не только применяет
право, но и творит его, что служит на благо людей, поскольку обеспечивает защиту их прав и
свобод, а отказ суда от этой функции послужил
бы во вред» [3, с.20]. Это никак не ограничивает
роль и место Конституции Украины и иных законов в иерархической системе нормативноправовых актов, потому как судебный прецедент
в Украине должен быть представленным вторичным или производным источником по отношению к закону. Он подчинен закону, конкретизирует букву закона, наполняя ее реальным содержанием [9, с.109-111].
В последнее время в юридической литературе все чаще появляются мнения о закреплении
судебного прецедента в качестве источника права, о признании за Пленумом Верховного суда в
той ли иной стране, права издавать общеобязательные для всех нижестоящих судебных инстанций разъяснения по вопросам судебной практи-
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ки, поскольку это приведет к единообразию
применению законодательства [4, с.138].
Однако для того, чтобы понять полезность
значения разъяснений и ее роли на данный период развития государства, необходимо уяснить
причины возникновения такой практики издания
руководящих разъяснений и генезис развития в
советский период. Несмотря на то, что они были
исключены, без уяснения особенностей их функционирования и остаточного влияния на наше
право не обойтись, тем более что именно сейчас
осознается их полезность.
Судебный прецедент в тот период предстал в ином образе, выражавшееся в том, что, вопервых, было предоставлено право пленумам
Верховного Суда СССР и Верховных судов союзных республик, давать в пределах имеющейся
у них компетенции, руководящие разъяснения по
вопросам правильного и единообразного применения законодательства, обязательные для всех
нижестоящих судов. А, во-вторых, это проявлялось в «непосредственном» использовании судебного прецедента на практике, в качестве которого рассматривались «решения пленумов и
судебных коллегий Верховного Суда СССР и
Верховных судов союзных республик, а также
президиумов последних» [7, с.537]. И именно с
помощью М.М.Исаева открылась дискуссия о правовой природе руководящих разъяснений Пленума
Верховного Суда СССР. Положительно решая вопрос о руководящих указаниях, как источнике советского уголовного права, он включил их в число
подзаконных нормативных актов, которые принимаются на основании и в пределах действующих
законов, но «могут заполнять и пробелы нашего
законодательства, как их заполняют «подзаконные» акты других органов» [5, с.75-88].
Итак, советское законодательство де-юре
не признавало и не придавало обязательной силы
судебному прецеденту. Но неправильно не изучать эти решения, оставлять их без внимания.
А особенно было важно изучение опубликованной судебной практики Верховного Суда СССР и
Верховных судов союзных республик. В Бюллетене Верховного Суда СССР, Бюллетенях Верховных судов союзных республик, а также в обзорах судебной практики публиковались постановления пленумов и определения коллегий по
наиболее важным и спорным вопросам, возникающим в работе судов по применению законодательства. Содержащиеся в этих изданиях обоснования и мотивировки относительно признаков
различных правовых норм, по сути, оказывали
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помощь в уяснении этих норм и, следовательно,
правильном их применении [8, с.54].
Так, характеризуя на IV встрече Председателей Верховных судов Центральной и Восточной Европы работу Пленума Верховного Суда
Украины, В. Бойко, в частности, подчеркивал,
что к полномочиям Пленума отнесены и важные
вопросы, направленные на совершенствование
практики применения законодательства судами,
и, что Верховный Суд Украины, исполняя эту
важную функцию, постоянно изучает судебную
практику применения законодательства при
рассмотрении судебных дел некоторых категорий, и по его выражению «если всмотреться
глубже, то практически идет изучение судебных
прецедентов» [6, с.23].
Таким образом, разъяснения высших судебных органов по-прежнему продолжают
играть ведущую роль в судебной практике,
предс-тавляя в уголовном праве своего рода ориентиром для нижестоящих судов, но, не обладая
возможностью восполнять пробелы законодательства. Поэтому указанные разъяснения не могут
быть источником уголовного права, хотя ссылки
на них как на логическую основу разрешения
дела в силу их авторитета и сложившейся традиции вполне могли бы быть допустимы в судебных решениях.
В последнее время внимание научной общественности привлекает и такой факт, на который указывает О. Скакун, а именно дискуссия
вокруг решений Конституционного Суда Украины, который имеет особый статус в системе правосудия [1], который заключается в его специальных полномочиях [12, с.27-28]. Так, на законодательном уровне были утверждены решения Конституционного Суда Украины об отмене
смертной казни как вида наказания11, о возможности предоставить правовую помощь при разрешении дел в судах Украины, вместе с адвокатами, другим лицам, которые являются специалистами в отрасли права, и т.п.
Правовые положения, а это результат интерпретации, Конституционного Суда, изложенные в мотивированной части его решения, приобретают нормативный характер не законодательного акта, а скорее судебного прецедента благоРешение от 29 декабря 1999 года № 11-рп/99 (дело о
смертной казни по конституционному представлению 51
народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений 24, 58, 59, 60, 93, 190-1 Уголовного кодекса Украины (в редакции 1960 года) в части, которая предусматривает смертную казнь как вид наказания).
11
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даря своей казуальности и процессуального режима производства. Очень характерной иллюстрацией механизма судебного прецедента является применение решений Конституционного Суда Украины другими органами, а именно судами.
Под таким применением необходимо понимать
признание решений Конституционного Суда Украины и введение его положений в акты, которые
приняты с целью обобщения и выработке единого государственного подхода к решению того
или иного вопроса [11, с.138-141].
Следовательно, многие решения Конституционного Суда носят нормативный характер. Итоговые решения органов конституционного контроля отличаются от обычных судебных правоприменительных органов, но близки к правотворческим
нормативно-правовым решениям высокого уровня.
Они имеют первостепенное значение для обеспечения конституционности и восстановления нарушенного права и являются новым, нетрадиционными, источником отрасли права.
Таким образом, круг источников уголовного права никогда не оставался неизменным. Некоторые из них, утратив какую-либо практическую значимость, сохранили лишь историческую
ценность. Другие, совершив значительную эволюцию с древнейших времен, продолжают существовать. При этом для многих современных
правовых систем характерна множественность
источников права.
В целом, возможно утверждать, что причины внимания к судебному прецеденту объясняются следующим.
Во-первых, довольно абстрактные формулировки уголовного закона обусловливают то, с
какой охотой судьи обращаются к конкретным
примерам его применения при необходимости
уяснения смысла этого закона.
Во-вторых, значение индивидуальных решений во многом зависит от авторитета высших
судебных инстанций, их постановившего.
Поэтому, несмотря на то, что в отечественной системе права прецеденты не являются решениями,
которым суды обязаны повиноваться как общим
нормам права, никто не препятствует судам принимать их во внимание настолько, насколько они
представляются внутренне обоснованными и убедительными. И никто не мешает обращаться за советом и помощью к предыдущим решениям в поисках опоры для устранения возникающих сомнений.
В-третьих, судебные прецеденты позволят
уменьшить нагрузку дел на суд и судью, в частности. Анализ деятельности местных судов
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Одесской области показал, что судьи настолько
перегружены делами, что порой реально не могут объективно и непредвзято осуществлять правосудие, ведь большая загруженность делами
отчасти не может гарантировать возможность
рассмотрения дела так, как того требует закон.
Анализируя данные, возможно, констатировать,
что на одного судью в Одесской области приходится в среднем около 1360 судебных дел за
один год. Учитывая, что самые перегруженные
суды в Одесской области – это суды г. Одессы,
то на одного судью в г. Одессе приходится 1170
судебных дел, из них 42 уголовных дела в год.
Перегруженность судов в Одесской области –
катастрофическая. Введение судебного прецедента позволит уменьшить нагрузку дел на судью, создаст судьям возможность уделить внимание наиболее сложным делам.
И в заключение, определим, что процедура
включения судебного прецедента в систему уголовного права Украины должна основываться на
таких принципах:
1) судебный прецедент – второй по юридической силе источник права после закона;
2) прецедентами могут стать только решения (приговоры) Верховного Суда и высших
специализированных судов;
3) судебный прецедент не имеет обратной
силы;
4) правила применения прецедента (критерии отбора судами своих решений, которые
становятся прецедентами, их отмены), а также
порядок их официальной публикации, закрепляются в законе.
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In this article the author researches problem of judicial precedent in criminal law.

Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

223

УДК 343.228
© 2005 р. Л.В. Поцелуйко
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ПРАВОВА ТА СОЦІАЛЬНА ПРИРОДА
ІНСТИТУТУ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ
Постановка проблеми. В Конституції України закріплено положення про те, “що кожний
в праві захищати свої права та свободи всіма
способами, які не заборонені законом”. У Цивільному кодексі України ці способи конкретизуються і одним з них є самозахист прав, який
може вчинюватися засобами заподіяння шкоди у
стані необхідної оборони і крайньої необхідності. Наука кримінального права визначає необхідну оборону як захист від суспільно небезпечного
посягання шляхом заподіяння шкоди особі, яка
посягає, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони. Відповідно
до ст.36 Кримінального кодексу України [2] (далі
- КК) такі дії не є злочинними, хоча за зовнішніми ознакам і схожі на діяння, які передбачені
Особливою частиною кримінального закону. Тому виникає питання: чому законодавець не визнає злочином заподіяння шкоди однією особою
іншій у стані необхідної оборони? Можливо, тому, що захист визначених інтересів є правом людини? І, якщо це – право, тоді які межі і гарантії
його реалізації? Як бачимо, виникає необхідність у визначенні соціальної та правової природи заподіяння шкоди у стані необхідної оборони,
враховуючи і те, що у літературі утвердилася думка про те, що реалізація суб’єктивного
права на заподіяння шкоди у стані необхідної
оборони базується на праві недоторканості особистості, а також сприяє формуванню активної
участі громадян у попередженні і припиненні
злочинів [12, с.125-126].
Ступінь наукової розробки. Досліджуваній проблематиці присвячені праці таких науковців, як Ю.В.Бауліна, В.Ф.Кириченка, В.В.Сташиса, Є.Ф.Побегайла, В.П.Ревіна, Ю.І.Ляпунова,
А.Ф.Істоміна, Н.А.Огурцова, А.А.Піонтковського, В.І.Ткаченка та ін, які аналізували соціальну
природу заподіяння шкоди у стані необхідної
оборони, місце інституту необхідної оборони у
правовому статусі особи.
Мета дослідження. Автор ставить перед
собою завдання проаналізувати ступінь наукової
розробки теми, соціальну та юридичну сутність
інституту необхідної оборони, місце права на
необхідну оборону у структурі загальноправового статусу особистості.
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Виклад основного матеріалу. У дореволюційній кримінально-правовій літературі були
висловлені різні думки щодо обґрунтування
можливості заподіяння шкоди у стані необхідної
оборони [6, с.13]. Так, Н.Д.Сергієвський та
Н.Н.Розен стверджували, що встановлення правової охорони блага є достатньою підставою для
захисту його власними силами. А.Ф.Коні,
А.А.Берлін, Н.С.Таганцев вважали, що необхідна
оборона допускається і заподіяння шкоди не підлягає відповідальності тому, що держава не може
захистити громадянина у кожний момент його
буття (існування). Думається, що ці точки зору
свідчать про визнання необхідної оборони субсидіарним інститутом до діяльності держави по
попередженню злочинів і покаранню злочинців.
Відзначимо, що в наш час деякі вчені
стверджують: ”надання безмежного права на необхідну оборону не відповідає моральним вимогам про те, що заподіяння шкоди, тому, хто посягає повинно бути єдиним можливим засобом захисту правоохоронних інтересів” [18, с.178-179].
Тому інститут необхідної оборони повинен
розглядатися не як самостійний, а як субсидіарний правовий інститут, який є заміною, у виключних випадках, діяльності органів державної
влади, самовільними діями окремих осіб. При
цьому зазначається, що із субсидіарної природи
необхідної оборони виходять французька та англійська доктрини кримінального права [18,с.179].
Однак визначною у кримінально-правовій
літературі є точка зору, що необхідна оборона не
повинна розглядатися у якості доповнення до
діяльності органів держави, які ведуть боротьбу
зі злочинністю, і захист може здійснюватися незалежно від наявності у особи, яка обороняється,
можливості уникнути посягання чи звернутися за
допомогою до представників влади [3, с.227].
Суди при розгляді справ про необхідну
оборону і перевищення її меж нерідко вважають,
що заподіяння шкоди особі, яка посягає, можливе лише при відсутності можливості уникнення
посягання, тобто є крайньою мірою.
Забезпечення субсидіарної природи необхідної оборони пов’язано із визнанням права на
захист природним, невід’ємним правом людини.
Ідея про природне право на захист від посягання
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.
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неодноразово розглядалась у юридичній літературі. Так, ще в кінці минулого століття А.Ф.Кістяківський писав: “Засади права на необхідну
оборону лежать у природному, невід’ємному,
належному особі, загальному праві самозахисту і
самооборони від усякої загрозливої його законному стану небезпеки. Звідки б вона не виходила…. Оскільки зло чи правопорушення, які
вчиняються тим, хто захищається, є у сутності
здійсненням права, усвідомлюваного кожним, …
тоді воно не може бути поставлено у вину, а
складає навіть право доведеного до стану необхідної оборони” [7, с.413].
З даною точкою зору не можна не погодитися. Оскільки, справді, право на захист є одним
із невід’ємних, природних прав людини, так як
воно має в основі притаманні кожній живій істоті
інстинкти: самозбереження, батьківства, власності, стадності (збереження виду).
У кримінально-правовій літературі неодноразово висловлювалися думки, що необхідна
оборона є, як найактивнішим засобом боротьби
із суспільно небезпечними діями, так і ефективним засобом їх попередження, а також виховує
людей у дусі нетерпимості до антисуспільних
проступків і злочинів та формує в них свідомість
громадського обов’язку і високі моральні якості.
Отже, відзначалось, що необхідна оборона спрямована на підвищення соціально-правової активності громадян у справі боротьби зі злочинністю
і захисту державних, суспільних і особистих інтересів від небезпеки, яка їм загрожує [13, с.43].
Сучасний період, який характеризується
розширенням прав, свобод особистих благ та інтересів особистості, питання соціально-правової
природи інституту необхідної оборони набуває
особливо актуального значення. Якщо поглянути
на проблему з позиції конституційного права, то
інститут необхідної оборони за своєю соціальною і юридичною природою не є, за твердженням окремих авторів, інститутом тільки кримінального права, оскільки кримінальне законодавство “визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються
до осіб, що їх вчинили” (ч.2 ст.1 КК) [2]. Даний
інститут регламентує право громадян на захист
від суспільно небезпечних посягань найбільш
важливих правоохоронних інтересів, зокрема
життя і здоров’я людини, свободи і недоторканості житла. Однак, виходячи з того, що умови
правомірності необхідної оборони регламентуються кримінальним законодавством, більшість
авторів традиційно вважали її кримінальноправовим інститутом. Зрозуміло, що при такому
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підході можна зробити висновок: реалізація права на необхідну оборону від суспільно небезпечного посягання, яка відповідає усім умовам її
правомірності, породжує кримінальні правовідносини. Але чи це так насправді? «Чи відповідає
подібний висновок об’єктивній істині?», – питають Ю.І.Ляпунов та А.Ф.Істомін, ставлячи це
положення під сумнів. Кримінальні правовідносини це, передусім, владні відносини [11, с.3], а
припинення громадянами суспільно небезпечних, злочинних посягань – це діяльність суспільно-корисна, яка соціально заохочена і правом і
мораллю, яка повністю відповідає активному виконанню конституційних прав і обов’язків.
Ю.І.Ляпунов та А.Ф.Істомін приходять до такого
висновку: при реалізації права на необхідну оборону, яка відповідає умовам її правомірності, не
виникають і за своєю суттю не можуть виникати
кримінальні правовідносини, в рамках яких реалізується кримінальна відповідальність.
Кримінальний закон, за твердженням
А.Н.Ігнатова, застосовується, а відповідно, і наступає кримінальна відповідальність, тільки у тих
випадках, коли вчиняється злочин [5, с.10]. Протилежної позиції дотримується С.Г.Смірнов,
який пише: “Проблема правової відповідальності не зводиться до проблеми відповідальності
за заподіяну шкоду, за порушення будь-яких інтересів, які охороняються законом: правова відповідальність тільки найбільш рельєфно проявляється у порушенні, але вона реально існує і
при вчиненні дозволених, а тим більше прямо
випливаючи із законних дій” [14, с.78].
Якщо у відповідності з кримінальним законом (ст.36 КК), особа застосовує необхідну
оборону проти злочинця, то вона не несе кримінальну відповідальність, а якщо будуть перевищені межі необхідної оборони, то вона буде притягнута до кримінальної відповідальності за заподіяну шкоду (вбивство, заподіяння тяжкої
шкоди здоров’ю) при перевищенні меж необхідної оборони (ст.ст.118,124 КК).
Думка, яка була висловлена у кримінальноправовій літературі про те, що норми, які містяться у статтях КК, які надають громадянам
певні права, зокрема право на необхідну оборону і на заподіяння шкоди у стані крайньої необхідності, реалізуються відокремлено від кримінально-правових відносин, було піддано критиці І.С.Тишкевича. Він вважав, що “в результаті
нападу, який представляє собою юридичний
факт з визначеними, досить багатобічними правовими наслідками, між особою, яка нападала і
потерпілим або особою, яка спостерігала пося225
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гання, яка дає відсіч, тому хто посягає, виникають визначені суспільні відносини, які регулюються правом і тому приймають характер правовідносин. Частина цих відносин має кримінально-правовий характер ” [16, с.104]. Учасники цих
правовідносин мають визначені права і обов’язки. Правовідносини і суб’єктивні права громадян, які з них витікають, за твердженням
Н.А.Огурцова, які виникають з цих “нетипових”
для кримінального права випадках, визиваються
настанням особливих юридичних фактів, які
можливо визначити юридичними обставинами.
Сам стан необхідної оборони потрібно розглядати і з точки зору юридичного факту, який викликає, як вважає Н.А.Огурцов, виникнення конкретного правовідношення на основі реалізації
норми права [12, с.136]. У цьому випадку правомірної необхідної оборони (коли її межі не були
перевищені) виникає сукупність конкретних правових відносин: звичайні кримінальні правовідносини між злочинцем і державою, специфічне
кримінальне правовідношення - між особою, яка
обороняється, громадянином, який діє правомірно, і державою, - яке виникає на основі реалізації
того, хто обороняється, свого суб’єктивного
юридичного права на необхідну оборону; цивільне правовідношеня - між злочинцем, який
нападає і громадянином, який обороняється, яке виникає на основі заподіяння матеріальної чи
іншої шкоди останньому, якщо така була.
У стані необхідної оборони долається, якщо говорити мовою соціології, конфлікт між
злочинцем і суспільством. Антагоністичне протиріччя між соціально осуджуваною поведінкою
і основними цінностями суспільства ліквідуються засобами і методами, які визначає кримінальний закон. Такі гострі протиріччя підлягають рішучому і безкомпромісному подоланню шляхом
їх ліквідування. Правовим інструментом нейтралізації і ліквідації “антагоністично-конфліктних”
відносин між особою, яка посягає, з однієї сторони, і особою, яка захищається і суспільством –
з іншої, виступає кримінальний закон.
Існування регулятивної функції кримінального права дає можливість виділяти регулятивні кримінальні правовідносини. Виходячи із загальних положень теорії права
А.А.Лакеєв під такими правовідносинами розуміє відносини, “які складаються з приводу
правомірної чи соціально корисної поведінки
конкретних громадян у сфері, яка регулюється
кри-мінальним правом” [10, с.45].
Розділяючи точку зору А.А.Лакеєва, можна віднести правовідносини, які виникають у
226

зв’язку з реалізацією людиною і громадянином
суб’єктивного права на необхідну оборону до
регулятивних кримінальних правовідносин.
Суб’єктами цих правовідосин виступають держава, в особі відповідних правоохоронних органів і конкретні люди (громадяни), які здійснюють правомірну поведінку.
Таким чином, видається не зовсім обгрунтованим висновок Ю.І.Ляпунова та А.Ф.Істоміна
про те, що правомірною необхідна оборона не
розглядається як специфічний кримінальноправовий інститут в силу тільки однієї причини:
кримінальне право як у своїх окремих структурах, так і у всій сукупності правових норм, не
може виражати, визначати соціально-юридичну
сутність суспільно-корисної поведінки громадян,
якою являється необхідна оборона.
Право на захист, як неодноразово відмічалось, являється суб’єктивним правом кожної людини, але його реальне здійснення пов’язане зі
заподіянням шкоди тому, хто посягає, яке законодавець не визнає злочином. Чому? Одні спеціалісти вважають, що необхідна оборона виключає суспільну небезпеку діяння [15, с.185],
інші його протиправність [19, с.131], треті – що
вона виключає і те й інше [3, с.41]. Інколи зазначається, що необхідна оборона є обставиною, яка
виключає або злочинність діяння [4, с.203] або
кримінальну відповідальність [17, с.337]. Визначною є думка, що соціальна роль необхідної
оборони слугує основою для визнання дій, які
вчиняються в такому стані, не тільки такими, що
не представляють суспільної небезпеки, але й
суспільно корисними.
Думається, що найбільш точно відображає
правову сутність необхідної оборони твердження
про те, що такий стан виключає і суспільну небезпеку і протиправність дій, які зовні схожі на ряд
злочинів, передбачених Особливою частиною
КК. Особа, яка вчиняє суспільно небезпечне посягання, самим фактом його вчинення заявляє
про своє небажання підкорятися існуючій у суспільстві і закріпленій у законодавстві домовленості. Тому з метою охорони інтересів більшості
і відновлення статусу-кво, ця особа, з моменту посягання, позбавляється належних їй прав і
виходить з-під захисту закону. Звідси випливає, що заподіяння їй шкоди при зупиненні посягання, яке на меті має захист інтересів будь-кого,
а також поновлення соціальної рівності, справді
є суспільно корисним, а ніяк не суспільно небезпечним.
У діях того, хто обороняється, відсутній
такий склад злочину як вина. І в силу цього він
Ерліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

Правова та соціальна природа інституту необхідної оборони

не може бути притягнений до кримінальної відповідальності.
Законодавець, беручи до уваги обстановку
вчинення оборонних дій та їх мету, не вважає за
необхідне забороняти дії, які полягають у спричиненні шкоди тому, хто посягає, даючи громадянам можливість реально здійснювати належне
їм право на захист своїх прав і свобод усіма способами, які не заборонені законом. Але, за допомогою законодавчого формулювання статті КК
про необхідну оборону, й особливо шляхом введення поняття перевищення меж необхідної оборони, законодавець встановлює межі реалізації
суб’єктивного права на захист і вихід за межі
якого перетворює дії того, хто обороняється, на
зловживання правом, яке є недоступним.
На основі вищесказаного вбачається, що
дії, які вчиняються у стані необхідної оборони,
можна вважати правомірними, тобто, як внутрішньо виправдані тим, хто обороняється, так і
такими, що опираються на право, засновані на
ньому. Отже дії, які вчинені у стані необхідної
оборони і які спричиняють шкоду тому, хто посягає, не є злочинними в силу двох ознак – суспільної небезпеки і протиправності, що виключає
притягнення того, хто обороняється, до кримінальної відповідальності.
Як уже зазначалось, соціально-правове
призначення кримінально-правової відповідальності регламентації необхідної оборони повинно
заключатися у встановленні дієвих гарантій, які
дозволяють громадянам безперешкодно реалізовувати належне їм право на захист. Ступінь відповідальності такої регламентації ідеї природного права і пануючого у суспільстві уявлення про
ознаки і межі оборони свідчать про ступінь зацікавленості держави у практичному застосуванні
даного права. По суті, мова йде про необхідність
стимулювання активності громадян у реалізації
належного їм права, оскільки володіння правом
не означає здійснення права.
Висновки. Суб’єктивне право на особисту
недоторканість людини і громадянина, яке підкріплене правом захищати свої права і свободи,
виконує гарантійну функцію по відношенню до
інших суб’єктивних прав громадян: права на недоторканість приватного життя, особистої і сімейної таємниці, захист честі і гідності; права на
недоторканість житла, приватної власності. Отже, поняття особистої недоторканості включає в
себе багато повноважень: а) право громадянина
на правовий захист зі сторони органів держави і
органів недердавних і суспільних організацій;
б) право громадянина на особисту свободу і безЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

пеку, гарантії на захист у суді; в) право на необхідну оборону; г) право на недоторканість житла.
У своїй сукупності ці повноваження і складають
зміст суб’єктивного особистого конституційного
права громадянина на особисту недоторканість.
Відповідно, кожному громадянину належить абсолютне право користуватись правовим захистом
для охорони конституційної недоторканості своєї
особистості, яке забезпечується обов’язком держави захищати свої права і свободи всіма способами, які не заборонені законом.
Право на захист від суспільно небезпечного посягання розглядається як самостійне право,
а не як субсидіарний (додатковий) інститут до
діяльності держави по попередженню злочинності і покарання злочинців.
Право людини на необхідну оборону від
суспільно небезпечного посягання, яке забезпечує фізичну, моральну і соціальну недоторканість особистості, є абсолютним суб’єктивним
правом людини і громадянина, яке у зв’язку з
цим виконує гарантійну функцію по відношенню
до інших суб’єктивних прав: права на життя,
свободу і особисту недоторканість, недоторканість приватної власності, особистої і сімейної
таємниці, захисту честі і гідності, власності, права на недоторканість житла та ін.
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ОБ’ЄКТ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ
Постановка проблеми. Необхідність дослідження об’єкта необхідної оборони невипадкова, оскільки об’єкт захисту спочатку виступає
об’єктом кримінально-правової охорони, а після
вчинення на нього посягання - об’єктом злочину.
Тобто за своєю юридичною суттю, він є елементом складу посягання, за яке встановлена відповідальність. Постає проблема правильної кваліфікації необхідної оборони, яка повною мірою
залежить від правильності встановлення об’єкта
необхідної оборони.
Дії особи, що обороняється, спрямовані на
захист об’єкта посягання, втручаються у сферу
суспільних відносин, оскільки юридичним благам нападника заподіюється суттєва шкода. Саме
такий розвиток причинно-наслідкового зв’язку між
суспільно небезпечним діянням та його шкідливими наслідками, з одного боку, та між суспільно
корисними діями того, хто обороняється, та правомірними результатами, з іншого боку, робить
об’єкт, що знаходиться під кримінально-правовою
охороною, необхідним та обов’язковим елементом
у складі необхідної оборони.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Об’єкт необхідної оборони в своїх наукових працях досліджували такі вчені, як Ю.В.Баулін,
М.Блум, В.Н.Козак, О.Ф.Коні, В.Ф.Кириченко,
Ю.І.Ляпунов,
О.В.Наумов,
Б.В.Сидоров,
І.І.Слуцький, В.І.Ткаченко, Т.Г.Шавгулідзе.
У своїх працях вони висловлюють різні точки
зору щодо об’єкта посягання. Одні вчені вказують, що коло об’єктів, захист яких можливий
шляхом здійснення акту необхідної оборони, не
може бути більш вузьким, ніж при визначенні
поняття злочину, тому що в такому випадку може скластися враження, що не кожне суспільно
небезпечне посягання дає право на необхідну
оборону [9, с.90]. Інші ж стверджують, що посягання на об’єкти, на які неможливо вчинити напад, не дає права на необхідну оборону [2, с.46].
На думку третіх, необхідна оборона не може
здійснюватися проти посягань на більшість суспільних відносин, у тому числі на інтереси у
сфері економічної діяльності, на політичні та
трудові права громадян [17, с.12]. Однак не всяке
суспільно небезпечне посягання на ці об’єкти
виправдовує застосування права необхідної обоЕрліхівський збірник. Випуск 4-5. 2005.

рони. Використання права необхідної оборони
можна допустити тільки при наявності посягання, яке спрямоване саме на безпосереднє заподіяння матеріальної шкоди конкретному кримінальному об’єкту. Так, через невизначеність у
поглядах вчених щодо об’єкта необхідної оборони, однією з головних проблем залишається точне встановлення об’єкта необхідної оборони.
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання проаналізувати ступінь наукової
розробки проблеми та визначити об’єкт необхідної оборони.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як відзначається у науковій літературі [7,
с.37; 17, с.9], посягання не може здійснюватися
без об’єкта, на який воно спрямоване, тому
об’єкт є характеристикою не дій по обороні, а
саме посягання. Проводячи аналіз такого об’єкта
принципово хибним є обмеження злочинного
посягання та його відвернення з боку оборони
тільки діями злочинця та особи, що обороняється, в їх психофізичній єдності та протилежності.
Їх поведінка досить часто пов’язана з багатьма
факторами суспільного життя та з інтересами інших суб’єктів, а іноді і цілого суспільства
[10,с.69]. Об’єкт кримінально-правової охорони
займає особливе положення. Воно визначається
тим, що об’єктом є соціальна цінність, у недотор-каності, укріпленні та подальшому розвитку
якої зацікавлені держава та суспільство. В силу
цього, він не може мати негативних властивостей, і тому не може передати їх за принципом
”включення” в сукупну величину суспільної небезпеки діяння, від якого захищається суб’єкт
оборони. Разом з тим, об’єкт кримінально-правової охорони певним чином пов’язаний з формуванням суспільної небезпеки посягання, що породжує стан необхідної оборони. Так, на думку
Т.Г.Шавгулідзе, об’єктом необхідної оборони
можуть бути всі, без винятку, об’єкти, які захищаються кримінальним законом. Однак не всяке
суспільно небезпечне посягання на ці об’єкти
виправдовує застосування права необхідної оборони. Використання права необхідної оборони
можна допустити тільки при наявності посягання, яке спрямоване саме на безпосереднє заподіяння матеріальної шкоди конкретному криміна229
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льному об’єкту. Суспільно небезпечне посягання, при наявності якого зазвичай не виникає питання про суспільно небезпечні наслідки (так
звані формальні склади злочину), не можуть
створювати стану необхідної оборони [20, с.18].
У відповідності до ч.1 ст.36 Кримінального
кодексу України (далі - КК) об’єктами суспільно
небезпечного посягання є особистість і права
громадян, а також охоронювані законом інтереси
суспільства чи держави. На першому місці серед
соціальних інтересів стоять інтереси особи. Далі
вже йдуть інтереси суспільства, інтереси держави, які пов’язані з забезпеченням безпеки особистості та суспільства. Ст.36 КК України в
якості благ, які закон дозволяє захищати шляхом
застосування сили, вказує на інтереси, об’єднані
в чотири групи: 1) права та інтереси особи, яка
захищається; 2) права та інтереси будь-якої іншої
особи; 3) суспільні інтереси; 4) інтереси держави
[11, с.69]. Захист допустимий з метою охорони
будь-яких прав та інтересів, у тому числі і таких,
що належать особисто особі, яка захищається, життя, здоров’я, честь, гідність, недоторканість,
безпека, які ст.3 Конституції України визнаються
найвищою соціальною цінністю, а також інші
права і свободи людини. Далі, очевидно, мають
стояти інтереси суспільства, зокрема ті, які стосуються всіх його членів: громадська безпека,
громадський порядок, навколишнє природне середовище, здоров’я населення. Зазначеними
двома групами зумовлені інтереси держави: її
суверенітет, внутрішня і зовнішня безпека, територіальна цілісність, конституційний лад, обороноздатність тощо. Отже, ми бачимо, що інтереси,
які охороняються законом, можна, на підставі
Конституції України, умовно ранжирувати за їх
цінністю (важливістю).
Спеціального розгляду потребує питання
захисту честі та гідності людини. Погляди юристів на допустимість насильницьких способів захисту цих благ від злочинних посягань завжди
були різноманітними: від визнання можливості
вбити особу, яка посягає на честь та гідність того, хто обороняється, до думки, що заподіяння
тяжкої шкоди тому, хто посягає, суперечить природному праву, тому що вбивство не буде вдалим способом захисту доброго імені. У ст. 36 КК
України не визначається від якого суспільно небезпечного посягання може здійснюватись захист. Судова практика у різний час це питання
вирішувала по-різному. Але, як правило, законодавство та судова практика допускали необхідну
оборону проти насильницьких нападів на честь.
Її можливість не можна заперечувати відносно
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словесних та символічних образ. Також цієї думки дотримувався О.Ф.Коні, який допускав необхідну оборону не лише від пограбувань, розбоїв,
посягань на життя та здоров’я людей, але й від
образ [8, с.280-285]. Своєю теорією і практичною
діяльністю він доводив, що від образ правомірно
захищати не тільки свою честь, але й честь іншої
особи. На нашу думку, кожна людина та громадянин має право на захист своєї честі та гідності,
включаючи насильницькі способи припинення
цих посягань проти особи.
Розглядаючи право на захист власності від
злочинного посягання, ми дотримуємося думки,
що захист повинен здійснюватися будь-якими
рішучими заходами, виключаючи завідоме заподіяння смерті тому, хто посягає.
При оцінці правомірності дій того, хто
обороняється, потрібно, перш за все, встановлювати відповідність чи невідповідність благ, які
визначаються зіставленням важливості інтересу,
який захищається, та того, чому заподіюється
шкода. На думку професора А.В.Наумова, при
захисті від розбійного нападу чи від згвалтування особа, яка обороняється, вправі заподіяти не
тільки тяжку шкоду здоров’ю, а навіть смерть.
У першому випадку смерть заподіюється при захисті від посягання на майно, яке супроводжується насильством, небезпечним для життя та
здоров’я потерпілого, в другому – від посягання
на статеву свободу жінки, статеву недоторканість малолітніх чи неповнолітніх. Очевидно, що
і здоров’я, і об’єкти вказаних статевих злочинів
менш важливі, ніж життя, тобто між інтересом,
що захищається, та інтересом, якому заподіюється шкода, є певна невідповідність. Однак між
ними, як указує А.В.Наумов, немає явної (надмірної) невідповідності, в зв’язку з чим в таких
випадках не може йти мова про перевищення
меж необхідної оборони [12, с.337].
Відсутність у діях, що були вчинені у стані
необхідної оборони, ознаки суспільної небезпеки
є підставою для висновку про те, що життя, здоров’я, власність того, хто посягає, в момент
здійснення ним нападу, на думку В.І.Ткаченка,
виводяться з-під охорони закону [19, с.302]. Заподіяння йому шкоди при необхідній обороні не
заподіює шкоди об’єкту. Необхідно повною мірою врахувати, що в умовах необхідної оборони
для врятування благ у жертву приноситься інтерес злочинця, що вчинив напад. Злочинець сам
винен у тому, що йому заподіюється шкода [18,
с.328]. Це положення було добре відоме ще зі
стародавніх часів. Так, у Цицерона в першій книзі його трактату “Об обязанностях” сказано, що
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той, хто задумав заподіяти іншому шкоду, турбується, що якщо йому не вдасться це зробити, то
йому самому буде заподіяно ту чи іншу шкоду
[3, с.189]. У випадку, якщо інтереси “виведені”
з-під кримінально-правової охорони власним посяганням або вчиненням злочину, як, наприклад,
при необхідній обороні, шкода заподіюється вже
не праву, як такому.
Отже, об’єкт необхідної оборони певною
мірою регламентується нормою кримінального
закону. Так, у нормативній формулі, що передбачає необхідну оборону (ч.1 ст.36 КК України),
в якості об’єкта вказуються особа та права того,
хто обороняється, чи інших осіб, охоронювані
законом інтереси суспільства та держави. В даному випадку мова йде не про заподіяння шкоди
об’єкту, а про його захист, про охорону законних
інтересів. Тому діяння, спрямоване на реалізацію
незаконних інтересів, заподіяння шкоди юридичним благам – неправомірне.
Юридичні блага, що належать тому, хто нападає, визначаються вже обсягом тих благ, які
можна захищати від суспільно небезпечного посягання, і являють собою життя, здоров’я, свободу та власність того, хто нападає. Вони виведені
з-під захисту кримінального закону і, в силу цієї
обставини, не є об’єктом необхідної оборони.
Шкода, заподіяна нападнику захисними діями,
оцінюється в сукупності з об’єктом необхідної
оборони. При цьому між ними не повинно бути
явної, очевидної невідповідності, яка в сукупності з іншими об’єктивними та суб’єктивними ознаками свідчить про перевищення меж необхідної оборони. При перевищенні меж захисту юридичні блага того, хто посягає, набувають властивостей об’єкта у складі злочину, передбаченого статтею Особливої частини КК.
Категорії “об’єкт кримінально-правової
охорони” та “об’єкт необхідної оборони” ідентичні за обсягом і змістом, і, на нашу думку, є
ширшими, ніж категорія “об’єкт злочину”. Адже
громадянське суспільство і держава зацікавлені в
тому, щоб суспільні відносини, що взяті під охорону кримінального закону, залишалися, за загальним правилом, об’єктом охорони і рідше
ставали об’єктом злочинного посягання. Але в
реальній дійсності такі посягання досить поширені, вони підривають суспільні відносини і тим
перетворюють їх в об’єкти злочинів.
Висновки. 1. Характер суспільної небезпеки посягання залежить від установлених судом
об’єкта посягання, форми вини того, хто посягає,
та віднесені Кримінальним кодексом до категорії
більш тяжких чи менш тяжких злочинів.
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2.Об’єктом необхідної оборони належить
вважати сукупність благ (інтересів особи, суспільства чи держави), охоронюваних кримінальним законом від суспільно небезпечних посягань. Протизаконні інтереси особи не можуть
бути об’єктом необхідної оборони.
3.Якщо характер суспільної небезпеки посягання, що здійснюється нападником, залежить
від установленого слідством та судом об’єкта
посягання, то першим ступенем виявлення ознак
перевищення меж необхідної оборони буде незаперечна, об’єктивно очевидна, тобто явна невідповідність його об’єкта захисних дій, які визначаються тяжкістю наслідків порушення юридичних благ особи, яка посягає.
4.Чим більше важливе благо, якому нападник загрожує своїм посяганням, тим вищий характер суспільної небезпеки посягання. В такій
ситуації той, хто обороняється, може знехтувати
інтересами особи нападника, тим більше, що закон не охороняє їх як раніше.
5.Тому, хто обороняється, не завжди відомо про глибину порушення правоохоронюваних
інтересів, яке станеться, якщо нападник досягне
своєї протиправної мети.
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Summary
In this article the conception of object of necessary defenсe according to the criminal law of Ukraine is
uncovered.
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