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БУКОВИНА У СКЛАДІ МОЛДАВСЬКОГО КНЯЗІВСТВА: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
Постановка проблеми. Майже 400 років
(1359-1774 рр.) Буковина перебувала у складі
Молдавського князівства. Історія краю в той період складалася непросто. Він характеризувався
зростаючою економічною, політичною і демографічною нестабільністю, важким іноземним
гнітом, періодичними ворожими нашестями. Наслідком цього були консервація примітивних
форм господарювання, натуральний характер
виробництва, відсутність умов переходу до індустріального розвитку, дуже повільна еволюція
суспільних відносин, які до другої половини
XVIII ст. базувалися на кріпацтві з елементами
рабства, низький рівень культури населення, яке
залишалося цілком неписьменним і далеким від
досягнення європейської цивілізації, в тому числі
й в області адміністративно-правового розвитку.
Ступінь наукової розробки проблеми. Історіографія проблеми досить обширна. При цьому історики тих чи інших орієнтацій по-різному
тлумачили одні й ті ж події, факти, джерела. Румунські автори (Н.Йорга, І.Ністор, Т.Балан,
А.Мораріу, Д.Ончул та ін.) доводили „румунськість” всієї Буковини, обгрунтовували необхідність її прилучення до румунської провінції у
складі Австро-Угорщини, а згодом – до Румунії.
Сучасну українську історіографію проблеми
представляють дослідження О.В.Добржанського,
В.М.Ботушанського, О.М.Масана, В.П.Фісанова,
І.Г.Чеховського та ін. Помітних історико-правових публікацій досі не було.
Мета статті: дослідити особливості адміністративно-правового розвитку Буковини в
означений період.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основною політичною передумовою для
утворення незалежної Молдавської держави було
звільнення від Золотої Орди. Але після розпаду
Галицько-Волинського князівства землі Молдавії, а з ними – і територія сучасної Чернівецької
області, були захоплені Угорщиною. Кілька десятиріч Молдавією правили намісники угорського короля, які забезпечували виплату податей,
дотримання звичаїв, надання в разі потреби вій-

ськової допомоги. Боротьба проти залежності від
угорської корони стала спільним завданням молдавського і слов’янського населення краю.
В 1359 р. повстання проти влади угорського короля підняв трансільванський воєвода Богдан. Цю дату початку повстання зазвичай вважають датою початку існування самостійної Молдавської держави. 1360 роком датується перша
поява назви “Земля Молдавська” (“terra Moldavana”) в латино-угорських документах. Після невдалих спроб придушити повстання угорський
король змушений був визнати існування незалежного Молдавського князівства із столицею в
Байї. Першим суверенним монархом Молдавії
угорський літопис визнає воєводу Богдана. Так
розпочалось більш як 400-річне перебування Буковини у складі Молдавського князівства.
Міжнародне становище Молдавії було дуже складним. Майже два століття князівство
протистояло Османській імперії, але в 1538 р. все
ж було загарбане нею. Так Буковина потрапила
ще й під гніт Туреччини. Це не могло не ускладнити і не сповільнити розвиток краю. Значно погіршилось економічне і правове становище населення. До того ж Буковина як прикордонний
край протягом XVI-XVIII ст. неодноразово потерпала від того, що була ареною польсько-турецьких та російсько-турецьких війн. Перші молдавські правителі іменувалися древнім слов'янським титулом "воєвода". З розширенням держави, зміцненням її економічних і політичних основ виросло значення і змінилися функції воєводи як верховного правителя. Олександр Добрий
(1400-1432) називав себе господарем Землі Молдавської. Цей титул проіснував до кінця XVIII ст.
В ХІV-ХV ст. господар здійснював вищу
законодавчу, виконавчу та судову владу. Він був
верховним головнокомандуючим, відав організацією та комплектуванням війська, призначав посадових осіб. Господар був першим феодалом
Молдавії, власником величезних земельних володінь та багатьох феодально залежних селян.
Формально вся країна розглядалась господарем
як його власність. Він затверджував будь-які
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зміни в статусі земель шляхом видання господарських грамот; керував адміністративним апаратом; чеканив монету; вводив податки і митні
збори; вів зовнішню політику держави, заключав
міжнародні договори; затверджував єпископів і
митрополитів церков. Влада господаря підтримувалася церквою. Вважалося, що вона надається господарю богом і обмежується лише страхом
перед богом та повагою до звичаїв.
З 1552 p. господарі, влада яких була спадковою, почали обиратись боярством. Боярська
рада обирала господаря з числа представників
правлячих династій (Мушатинів і Басарабів). Ситуація ускладнювалась тим, що право на престол
мали не тільки найближчі родичі і прямі нащадки, а весь рід і навіть незаконнонароджені. Це
вело до частих міжусобиць, ослабляло центральну владу і створювало передумови для частого
іноземного втручання. В 1711 p. молдавські бояри були позбавлені права вибирати господарів.
Утвердилась система їх призначення турецьким
султаном (через кожні 3 роки господарями призначались представники грецької аристократії,
що перейшла на службу до турків). Призначувані
із Стамбула господарі-фанаріоти не могли самостійно утримувати військо та вести зовнішню політику, не мали широких повноважень у внутрішніх
справах держави. Вони управляли Молдавією понад 100 p. Більшість із них навіть не знали молдавської мови. Головним їх завданням був збір данини
на користь султана і свою власну.
Влада господаря підтримувалась, а іноді й
обмежувалась господарською радою, яка складалась із бояр, що посідали найважливіші пости у
державі і домені господаря. Число сановників
господарської ради коливалось від 20 до 30. Найважливішими посадами були: ворник (управляючий господарським двором), логофет (керівник канцелярії і зберігач господарської печатки), вістієр
(скарбник, що стежив за доходами і витратами казни), портар (комендант Сучави). Другорядними
посадовими особами центрального управління були: спатар - зброєносець господаря під час церемоній; стольник і пахарник, які піклувалися про стіл
господаря, постельник, який стежив за опочивальнею господаря і водночас був його таємним радником. Загалом функції молдавських сановників цілком співставимі з обов'язками сановників інших
тогочасних європейських держав.
Юридично боярська рада не зв'язувала волі
господаря, але фактично господар здійснював
свою владу з допомогою ради. Без участі бояр не
вирішувалось ні одне важливе питання внутрішньої чи зовнішньої політики. Великі бояри 6

члени ради мали свої печатки, якими підкріплювалися на доказ їх дійсності документи, що вийшли з канцелярії господаря. Господар був головнокомандуючим всього війська, але його влада
не поширювалась на загони, якими командували
великі бояри. Маючи вирішальне слово у вищому суді, господар вершив правосуддя тільки спільно з боярською радою.
Великі народні збори володіли тими ж повноваженнями, що й боярська рада. Однак вони
не отримали значного розвитку і не стали постійно діючим впливовим інститутом, оскільки
скликались вкрай рідко і у виняткових випадках,
таких як вибори господаря, проведення реформ
або в разі великої зовнішньої загрози.
Адміністративно-політичні структури влади ще не були відділені від судових. Одні і ті ж
особи володіли як адміністративними, так і судовими повноваженнями. Верховним суддею був
господар, який разом із боярською радою вирішував найзначніші справи. До нього мали право
звернутися зі скаргою чи проханням усі вільні
громадяни, однак фактично це було доступно
далеко не всім. У більшості випадків правосуддя
здійснював від імені господаря ворник. Він розглядав справи посадових осіб при дворі, до нього
потрапляли всі найважливіші кримінальні справи, йому підкорялися всі нижчі судові інстанції.
Він мав право виносити смертний вирок розбійникам, вбивцям, церковним злодіям. Сановники
різних рангів судили на підвладних їм територіях, а вотчинники - в рамках своїх володінь.
Первинними адміністративними одиницями в Молдавському князівстві були села. Селом
називалася територія сільської громади, що мала
точно визначені межі (хотарі). Хотарі сіл позначалися спеціальними межовими знаками. В межах сіл інколи існували й менші поселення –
прикутки або присілки. Пізніше феодали при визначенні меж своїх володінь використовували цей
поділ на хотарі. В залежності від свого статусу села
управлялися по-різному. На чолі вільних сіл стояли
кнези, жудити або ватамани, які управляли разом з
радою "найстаріших і мудрих людей". Залежні села
управлялись представниками їх власників - ватаманами. В грамотах XIV-XV ст. згадуються понад
120 сіл, розташованих на території сучасної Чернівецької області. Багато з них відомі ще з ХІІ-ХІІІ
ст., серед новоутворених – Лужани, Дубівці, Драчинці, Брусниця, Грозинці, Глибока, Луківці, Вашківці та ін. Аналіз топонімічних матеріалів доводить, що абсолютне переважання на Буковині мало
україномовне населення. Із 124 топонімів XV ст.
118 належать до українських.
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Контроль з боку держави над селами вільних селян і помістями малих бояр здійснювався
через органи управління волостей (цинутів). Молдавія була розділена на 24 волості. В кінці XIV
– першій половині XV ст. Буковина поділялася
на Цецинську, Хотинську, Сучавську та, можливо, Хмелівську волості. Центрами «волостей»
були «городи» (замки): Цецин, Хотин, Сучава та
Хмелів, як згадується в літописах 1395 p. Волості
очолювалися намісниками господаря – старостами (“державцями”). Старости посідали високе
місце в державній ієрархії, входячи до складу
боярської ради при господарі.
Цецинська, Хотинська та Хмелівська волості в ряді історичних документів називаються
“Шипинською землею”. Вперше ця назва, яка
походить від поселення Шипинці, згадується в
1359 р., а востаннє – у 1436 р. У новітніх дослідженнях зроблено висновок, що Шипинська земля – це (як і Покуття) лише географічна назва,
оскільки у діловодстві Молдавського князівства
нема жодних згадок про таку адміністративну
одиницю [8, с. 13; 10, с. 109-110]. В ході проведеної у 1457 р. господарем Петром Ароном адміністративної реформи Хмелівська волость була
ліквідована, а Цецинська – перетворена у Чернівецьку. У 1498 р. до Чернівецької області увійшов Русько-Довгопільський окіл, який розташовувався у Карпатах по правому березі Черемоша.
Він очолювався двірником (ворником).
Найбільшими волосними центрами були
Хотин (з 1395 р.) і Чернівці (з 1457 р.). Як і більшість молдавських міст вони підпорядковувалися безпосередньо господарю. Міста користувалися правом самоврядування. Так, на чолі Чернівецької громади стояли війти або шолтуз, щорічно призначуваний господарем, та виборна рада з 8-12 радників. Члени міської ради розподіляли податки і повинності, були суддями із внутріміських справ, розглядаючи різні цивільні спори, що
виникали між міщанами. Вони також розподіляли
земельні угіддя, що перебували у власності міської
громади. Аналогічна рада діяла і в Хотині.
Організація місцевого управління не залишалася незмінною. Хотинська фортеця з 1713 р.
стала підвладною безпосередньо Туреччині і перетворилася на центр Хотинської райї (територія
сучасних Хотинського, Новоселицького та Кельменецького районів). Молдавське волосне
управління на цій території було скасоване. Вся
влада перейшла до турецького паші. Чернівецька
волость в 1741 р. була поділена на 4 околи: Міський, Дністровський, Черемошський та Прутський. В кожному околі було по 2 збирачі подат-

ків (злоташі). В селах владою були сільські старости (двірники), що мали у своєму розпорядженні 1-3 підстарост – ватаманів.
Повітовим керівникам підпорядковувались
по 3 писарі (логофети) та до 80 судових виконавців
(биранів), кінних слуг (умблаторів) на чолі з ватагом та охоронців порядку (арнаутів) на чолі з чаушем. Прикордонна та митна служба в краї покладалась на капітана, 4-х віцекапітанів і приблизно
сотню кавалеристів-прикордонників (каларашів).
За винятком арнаутів, які щомісячно отримували по 5 флоринів і не платили податку, весь
цей адміністративний персонал утримувався за
рахунок безкінечних зборів з населення. Можливість наживи була настільки очевидною і значною, що посади купувались на аукціоні на 2-3
роки. Лише окремі з цих посад мали чітко визначене державне завдання, яке полягало у "вибиванні" податків та юрисдикції. Цей адміністративний устрій краю існував до кінця його перебування у складі Молдавського князівства.
Основним джерелом права на Буковині
протягом її перебування у складі Молдавії було
звичаєве право. В краї діяли як норми звичаєвого
права, що мали силу по всій Молдавській державі (загальнодержавне звичаєве право), так і чисто
місцеві (місцеве звичаєве право). Більшість населення Буковини майже не знала писаного права.
Цей факт констатував перший австрійський військовий адміністратор Буковини генерал Г
Сплені: "Не існувало писаного кодексу законів, і
тому не було поприща для застосування юридичної науки. Старости проводили судові процеси
без адвокатів, покладаючись лише на здоровий
глузд, і виносили свої рішення лише із звичаєвого
права. Для розгляду великих і заплутаних справ
залучався як радник Ясський митрополит, який
єдиний використовував збірник законів, що носив
назву "Молдавські правила". Норми, викладені в
цій книзі, виходили з церковних звичаїв і могли
застосуватись хіба що в духовних справах."
Частково використовувалося “Уложення”
господаря Василя Лупу – перший звід законів
Молдавського князівства. Воно складалося із 96
глав, розділених на 1245 статей. Чіткого поділу
правових інститутів у ньому не було.
Основною формою боярського землеволодіння була отчина (дідина), яка переходила у
спадок до дітей. Існувала і така форма землеволодіння як помістя, пожалування якого було
пов’язане з умовою несення служби (хоча могло
надаватися і з правом передачі у спадок). Слід зазначити, що на Буковині самостійне поміщицьке
господарство не набуло поширення, і пани, як пра-
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вило, не втручалися у землекористування кріпаків.
Крім того залежні сільські громади мали право
звернення до суду із скаргами на землевласників.
Відносини феодалів та залежних селян регулювались також різними хрисовулами (грамотами), в першу чергу К.Мавродата, Г.Гіки. Кріпацтво не набуло на Буковині таких потворних
форм, як у сусідніх Польщі та Росії.
Сімейно-шлюбним відносинам в “Уложенні”
В.Лупу приділено всього кілька статей. В основному ці відносини регулювалися звичаєвим правом.
Більше 1000 статей “Уложення” Василя Лупу
містили норми кримінального права. Уложення
визначало поняття злочину, умислу, рецидиву, давності та ін. В ньому вказувались обставини,
пом’якшуючі відповідальність, розрізнялись одиночні і групові злочини. Система покарань попри
всю жорстокість відзначалась невизначеністю, залежністю від волі судді та соціального стану підсудного. Кримінальний процес був інквізиційним.
Деякі правові норми містилися в жалуваних грамотах боярству. Застосовувались в Молдавії і норми візантійського права. Зокрема було
поширеним “Шестикнижжя” Арменопуло, що
містило норми цивільного, кримінального, церковного і частково процесуального права.
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BUKOVINA IN STRUCTURE OF THE MOLDAVIAN PRINCIPALITY:
HISTORICAL-LEGAL ASPECTS
Summary
In the article the historical-legal aspects of 400-year's presence Bukovina in structure of the Moldavian
principality are analysed. The especial attention is given to the administrative system of edge, sources of law.
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА ГАЛИЦЬКОГО СЕЛЯНСТВА
У НАУКОВИХ ПРАЦЯХ І. Я. ФРАНКА
Постановка проблеми. Творчий спадок
Івана Яковича Франка – невичерпний об’єкт для
наукових досліджень. Нова історична доба зумовлює перегляд інтерпретацій постаті Каменяра,
актуалізує певні нюанси його тверджень, збільшує можливості пізнання праць цього великого
вченого. Значним був внесок І.Франка у розвиток історико-правової думки на Україні кінця
ХІХ – початку ХХ століття. У своїх працях він
приділяв велику увагу розгляду правового становища селянства, як найчисленнішого прошарку
населення на українських землях періоду австрійського панування. Зазначимо, що ряд позицій
письменника не втратили актуальності і сьогодні, а
історичні дослідження знаходять своє застосування
у історико-правових працях сучасних науковців.
Ступінь наукової розробки теми. Соціологічні, політичні, економічні, історичні та державно-правові погляди І. Франка були об’єктом
дослідження таких учених, як А. Брагінець,
С. Злупко, О. Копиленко, Ю. Лавріненко, О. Лисенко, М.Климась, М.Кравець, О. Скакун, М.Стахова. Джерельну базу статті становить передусім
наукова спадщина великого Каменяра. В дослідженні аналізуються історичні, економічні та
літературно-критичні студії, а також публіцистичні праці І. Франка, в яких розглядається правове становище галицького селянства: “Селянський рух в Галичині”, “Селянський бунт”, “Галицький селянин”, “Програма австрійських селян”,
“Спілки рільничі”, “Еміграція українського населення”, “Селянство й соціальне питання”, “Панщина та її скасування в 1848 р. в Галичині”,
“Ukraina irredenta” та ін.
Мета статті полягає в тому, щоби, спираючись на здобутки історико-правової науки,
з’ясувати погляди І. Франка на правове, політичне та економічне становище селянства Галичини
в ІІ половині ХІХ століття, а також визначити їх
наукове значення для сучасності.
Дане дослідження характеризується кількома аспектами актуальності. По-перше, погляди
І. Франка на економічне, соціальне, політичне становище селянства знайшли своє окреслення у дослідженнях істориків та економістів, політологів і
соціологів, проте необхідно наголосити на недостатньому висвітленні даних питань саме з право-

вого погляду. По-друге, аналіз наукової спадщини
письменника здійснюється із застосуванням нових
підходів і методологічного плюралізму (герменевтичний метод, компаративістський та інші).
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливого значення у вивченні історичного процесу І. Франко надавав історичним джерелам. Як зауважує М. Кравець, “І. Я. Франко
дбав про нагромадження джерел історії України,
закликав розшукувати їх” [4, с. 184]. Особливе
місце серед цих “свідків історії” займали приватні документи очевидців різних подій, заповіти,
судові застереження, акти цивільних і кримінальних процесів, а також інші письмові оформлення правових відносин. І. Франко досліджував
тексти договорів давньоруських князів, аналізував найважливішу пам’ятку права Київської Русі
– “Руську Правду”. Ґрунтовне дослідження історичних матеріалів, знайомство з колишнім і чинним законодавством дали змогу вченому не тільки осмислити проблему правового становища
селянства, але й зрозуміти тенденції розвитку
змін на краще.
У своїх наукових працях І. Франко розглядав правове становище селянства на різних
історичних етапах розвитку суспільства. Щоб
з’ясувати, чому найчисленніший прошарок українського населення опинився у такому тяжкому
соціальному, економічному, політичному та
культурному становищі, вчений дослідив історичні умови зародження селянського стану. Починаючи з часів Київської Русі, він описував становище тодішніх хліборобів. Вони жили родами,
були зобов’язані платити князеві данину, несли
військову повинність, але при цьому “…не знали
над собою ніякого пана” [9, т. 47, с. 15].
Населення Київської Русі за соціальною
структурою поділялося на численні групи. Правові відмінності між ними не мали жорстких
меж. Вільні общинники (селяни), яких називали
смердами були найчисленнішою соціальною
верствою. Рядовичі і закупи перебували у тимчасовій феодальній залежності. Холопи, челядь
повністю залежали від феодалів.
Як зауважував І. Франко, ситуація змінилася в період з ХІ до ХІІІ століть. Міжусобні
війни між руськими князями, а також напади зо-
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внішніх ворогів спричинили значні зміни суспільного ладу Київської Русі. Збагачення за рахунок воєн одного прошарку населення призвело
до зубожіння значної маси селянства, що позначилося на зростанні поневолення селянства феодалами. Збільшення боярських землеволодінь
призвело до виникнення численної групи смердів, які працювали на боярській землі, залишаючись особисто вільними. Вони, як описував
письменник, “не жили родами, як свобідні, і не
судилися своїм родовим судом, але стояли під
управою князівських тіунів” [9, т. 47, c. 16].
У разі смерті такого селянина і відсутності у нього сина, земля й усе майно поверталися феодалу.
Головною причиною значного зростання
чисельності феодально-залежних селян І. Франко
вважав безнадійну заборгованість: “за визичену
вівцю довжник по році повинен був звернути 12
овець і 12 баранів, а де закон приписував, що в
разі невиплати довгу свобідний чоловік робився
невільником свого вірителя” [9, т. 47, с. 17].
За часів існування Галицько-Волинського
князівства у суспільному ладі переважно зберігалися ознаки, притаманні Давньоруській державі.
Основну масу населення становили селяни, більшість з яких були особисто вільними і мали
власне господарство.
Після переходу Галичини під владу Польщі, там, підкреслює І. Франко, сталась “правдива
вавілонська змішанина правних порядків” [9,
т. 47, с. 24]. Джерела українського права змінювалися не відразу, поряд з ними застосовувалося
польське право, у містах існувало німецьке право, євреї судилися своїм правом, вірмени – своїм.
Існувало три категорії селянства: вільні, напіввільні та невільники. За правовим становищем селяни поділялися на державних (проживали на королівських землях) і приватновласницьких (мешкали на землях феодалів чи церкви). З поглибленням феодальних відносин наприкінці ХV століття у
Галичині було запроваджене кріпацтво.
Розглядаючи положення “хлопа” за польських часів, учений відзначав, що селянин зі своїм ґрунтом і господарством був панською власністю. Пан міг його вигнати, продати, дарувати
іншому, програти в карти, забрати собі його жінку, дітей, поле. При вбивстві паном свого хлопа,
кара призначалась менша, ніж за вбивство пса у
сусіда. Хлоп не мав “права людського”, – зауважував вчений, він не міг свідчити у суді та присягати проти пана. Диференційованою була і система покарань: хлопа брали на тортури, морили
в тюрмі або карали смертю за провини, які для
пана були безкарними, чи каралися дуже легко.
10

Відробіткова, натуральна і грошова форма
селянських повинностей перед феодалом мали
місце як за часів феодальної Польщі, так і після
переходу українських земель під владу Австрії.
Розглядаючи становище селянства за часів австрійського правління, письменник підсумовував,
що “під Австрією хлопові стало трохи легше, ніж
було під Польщею; хлоп не був уже панська власність, і хлопський грунт не був панська власність,
та проте все-таки хлопські права були мало чим
більші від прав робочої худоби” [9, т. 47, с. 12].
За часів австрійського правління І.Франко
особливо виділяв період керування державою
імператором Йосифом ІІ. Він був представником
освіченого абсолютизму і намагався піднести
господарське й духовне життя Галичини. Увага
австрійського уряду була спрямована на впорядкування економічних і соціальних відносин.
У кінці ХVІІІ ст. скасовувалось особисте підданство селян. Наказом для Галичини 1782 р. права
панів над селянами обмежувалися. Останні отримували право одружуватися без згоди пана, віддавати дітей до шкіл, шукати заробітку де завгодно. Саме на користь селянства у 1799 р.
встановлювалося нове оподаткування. На жаль,
усі ці реформи здебільшого залишилися на папері. Наступники Йосифа ІІ, після його смерті, перестали дбати про поліпшення долі селян.
За панщизняних часів селянин хоч і мав
поле, хату, худобу, проте він не був власником у
повному розумінні, а тільки “держателем”, головне право власності над усім цим мав пан. Без
дозволу останнього селянин не міг самостійно
визначати юридичну долю свого майна. Іван
Франко аналізував природу виникнення зобов’язання селянина відробляти панщину: “Одні
казали, що за той грунт, на котрім сидить і котрий, мовляв, був панська власність; другі казали,
що за ту оборону, яку колись пани давали хлопові від татар та всяких грабівників, а решті інші
казали попросту, що то так Бог дав, що так з віку-правіку установлено, аби хлоп робив на пана,
що то таке вже натуральне право” [9, т. 47, с. 13].
Пан користувався правом суду, нагляду й
опіки. Він сам або через свого мандатора стягував з селян податок, вибирав рекрута, іменував
громаді війта, а також використовував право вітцівське, що означало тілесне покарання у необмежених законом розмірах.
З самого початку австрійського панування
на українських землях сільські громади брали
участь у судових процесах за відсудження у панів і держави громадських грунтів, лісів і пасовиськ. Селяни вірили в своє “право” і “цісарську
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справедливість”, вони не мали опікунів в уряді та
сервітутових комісіях. Учений наголошував на
тому, що у випадках, коли селяни хочуть на законних підставах, через суд, довести, що ліси і пасовиська належать їм, крім судових витрат, вони не
одержують нічого. Нерідко селян карали штрафами, буками і арештом за гриби, дрова та трави, які
вони насмілювалися взяти у панському лісі. Після
скасування панщини поміщики прагнули зберегти
за собою майже всі феодальні привілеї і, за допомогою затвердження нових законів, намагалися
погіршити становище селянства. Так, селян позбавили права полювання, рибальства, зате на них перекладався ряд додаткових повинностей.
1848 рік І. Франко називав епохальним. На
його думку, саме знесення панщини і надання
політичної свободи дало справжню можливість
роз-витку нації, ядром якої були мужики. Проте,
вчений двояко ставився до проведеної аграрної
реформи. Позитивним наслідком цієї події він
вважав звільнення селянина від кріпосної залежності і надання йому громадянських прав “… не
в якійсь часті і не на якийсь час, а на законній
основі, взагалі і назавжди. Він почув себе горожанином, його покликано до участі в найвищім
законодавстві великої держави; се були речі, не
чувані досі в історії руського народу”. З іншого
боку, негативною була ліквідація сервітутного
права, що позбавило селян користування громадськими лісами та пасовищами, проголошеними
повною власністю панів. Багато малоземельних і
безземельних селян знову потрапляли у кабальну
залежність від поміщиків.
Учений підкреслював, що саме пануючі в
Галичині економічні, соціальні, політичні й національні фактори, історичні чинники, звичаї і погляди усього суспільства створили селянина таким, яким він є.
У своїх працях І.Франко детально розглянув правове становище галицького селянства у ІІ
половині ХІХ століття. Увага вченого була звернута на усунення таких залишків панщизняного
ладу, як право патронату і пропінації, державної
монополії на сіль і тютюн, скасування дрібної
лотереї і ревізії, спрощення адміністративних
законів, утворення фонду для охорони селянської земельної власності.
Гострій критиці піддавав письменник австрійське законодавство, яке хоч і було численним
і систематизованим, проте не змогло дати селянинові належного правового захисту його інтересів. Він указував на той факт, що природна рівність людей законодавчо закріплена в австрійській конституції, в якій проголошено рівність

усіх громадян перед законом. Однак насправді
існувала страшна нерівність між людьми.
Описуючи ставлення селян до найвищого
закону держави, І. Франко констатував, що конституція не стала для них великим добром, не дала їм
особливих економічних вигод, необхідного самоуправління, свого суду, своєї школи. Конституція,
на думку вченого, “…тільки віддала їх вільних de
jure і безсилих de facto на безперешкодну експлуатацію” [9, т. 44, кн.1, с. 304].
І. Франко був переконаний, що український народ, живучи в конституційній державі,
повинен знати основи конституційного життя і
засади економічної та соціальної наук. Але постійне підвищення плати за навчання, впровадження шкільної форми і подорожчання продуктів та
помешкань унеможливлювали доступ до середньої
та вищої освіти селянських дітей.
Учений указував на несправедливо визначену законом шляхову повинність, весь тягар
якої лежить на селянах. “Зате, - зауважує він, пан не тільки у своїх лісах і на полях користується правом мисливства, а й бере його в оренду за
смішну ціну на селянських полях, бо селянин ні
сам, ні громадою не може користуватися правом
мисливства” [9, т. 44, кн. 2, с. 511]. Селянина чекає суворе покарання за скошення трави, збирання грибів і ягід. Селянська громада повинна
на власні кошти будувати школи й оплачувати
роботу вчителів (але, при цьому, тільки пан має
право прийняти вчителя на роботу чи звільнити
його). Серед інших селянських повинностей вчений виділяє такі, як утримання пароха, будівництво церкви і парафії, квартирування війська,
сплата непосильного земельного , а також домового податків. Учений наголошував на відсутності належної градації оподаткування. Селяни також потерпали і від самої організації збору податкових надходжень. Війти і писарі, які збирали
податки, стягували їх у більшому розмірі, часто
не зараховували вже виплачених сум або витрачали їх на власний розсуд.
І. Франко у праці “Земельна власність у
Галичині” проаналізував сеймовий закон 1868 р.,
який фактично проголошував необмежену свободу торгово-лихварських операцій. Він зауважував, що сприятливою умовою для поширення
лихварства стало позбавлення дрібного землеволодіння законних способів захисту.
Аналізуючи документальні підтвердження, І.Франко зауважує, що в 1877 р. у Галицькому судовому повіті відбулося 2750 судових процесів між лихварями і селянами, які заборгували
перед ними. Така ситуація зумовлювалася тим,
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що кредит селянам надавався тільки при високих
відсотках. Лихварі не вимагали повернення позики
відразу після закінчення обумовленого строку, вони чекали значного зростання заборгованої суми і
повернення її саме судовим шляхом. У більшості
випадків сума позики перевищувала вартість господарств боржників і тоді, за рішенням суду, проводилася ліцитація, тобто продаж майна селян на
аукціоні. В результаті цього лихварі набували господарства боржників практично за безцінь.
У дослідженнях І. Франка розглядається
така форма захисту селянської праці, як страйк.
Низька оплата селянської праці спонукала вченого до визнання необхідності проведення загального рільничого страйку в Східній Галичині. Так,
влітку 1902 р. за підтримки існуючих українських партій розпочався генеральний страйк, який
охопив 24 повіти. Цей протест був спрямований
проти соціальних обмежень і національних утисків. Не зважажючи на застосування урядом репресивних заходів, селянство добилося підвищення платні за свою працю. Західноукраїнські землі
були аграрним краєм. Сільським господарством
тут займалося близько 94% населення. Зберігалося велике поміщицьке та церковне землеволодіння. Тяжке економічне становище селянства,
відсутність розвинутої промисловості, а також
політичне безправ’я зумовили процеси масової
еміграції населення. І. Франко був одним із перших дослідників еміграції.
Письменник наголошував на необхідності
не тільки економічних змін, але і певних політичних здобутків для селянства. Насамперед це
стосувалося права обирати і бути обраними до
представницьких органів державної влади На
жаль, сеймові виступи селянських послів вирізнялися нездатністю систематично висловити свої
погляди. Вони, на відміну від “інтелігентних русинів”, не знали ряду формальностей, не вміли
користуватися юридичними тонкощами. Дослідник підкреслював, що погляди мужицьких депутатів були виразом вікових народних інтересів,
пошуків правди в громадському самоуправлінні,
але їхня професійна непідготовленість перешкоджала виконанню ними покладених завдань.
І. Франко визнавав антидемократичний характер виборчої системи в Галичині. Терор, шахрайство і підкуп під час виборів були звичною
справою. Значна частина населення, які не мали
відповідного майнового цензу, була позбавлена
виборчого голосу. Правом прямого голосування
користувалися тільки власники домінікальних
земель. Після виборів 1883 р. склад галицького
сейму був таким: 87 великих землевласників, 16
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державних службовців, 12 вчених та письменників,
6 священиків, 10 адвокатів та нотаріусів, 7 капіталістів. “Дочисливши до того ще 10 вірільних голосів, одержимо решту 3 послів ріжних професій,
міщан і селян”, - констатував вчений [8, с. 95].
І. Франко описував несправедливість виборчого права так: “Тоді як селянин вибирає до
сейму і державної ради небезпосередньо, приблизно сотнею, виборних, вогнище культури вибирає безпосередньо і має не тільки свою курію
великої посілості, а й від початку вже простягає
свою руку і на мужицьку курію, добуло тут своїми відомими засобами крок за кроком мало не
всі мандати і так звело мужицьке конституційне
право на просту ілюзію” [9, т. 44, кн. 2, с. 511].
Невелика за обсягом праця І. Франка
1893р. “Десять заповідей для виборців” – поради
для українського, переважно сільського, населення під час виборів. Учений не обмежувався
лише теоретичними дослідженнями соціальноекономічного становища селянства. Розв’язок
цієї проблеми на практичному рівні, І. Франко
здійснював, як один із засновників української
радикальної партії в Галичині. Інтереси української радикальної партії були багатогранними.
Вони охоплювали земельні, політичні, податкові
справи, питання свободи зборів, слова, друку,
виборчого права, загального права голосування.
Негайними засобами поліпшення господарського ладу визнавалися: зміна системи оподаткування, організація хліборобських колективів, створення громадських кооперативних рільничих об’єднань. Як стверджує М. Стахів, Франко “перший звернув увагу на хліборобську продукційну кооперацію, розробляв її ідею і проєктував її практичні форми” [7, с. 17].
Багато уваги І.Франко приділяв питанням
виховання й освіти селянських мас, порушував
проблему необхідності високопрофесійних і національно свідомих кадрів у селах. Учений підтримував селянську боротьбу за власні інтереси,
проти безправності, закликав селян гуртуватися
у спілки, економічні та політичні організації. Ще
одним виявом прагнень ученого поліпшити правове становище галицького селянства були його
спроби законотворення. Маємо на увазі Франків
закон про риболовлю.
І. Франко самовіддано працював над розвитком правосвідомості, освіти, соціальної та
політичної організації селянства. Він наполягав
на створенні правового підґрунтя нових порядків, на потребі боротьби за них. Політик орієнтувався на традиції селянства, його прагнення та
уподобання. І. Франко підкреслював необхідність
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поліпшити становище селянського класу, підвищити рівень добробуту, створити належні умови життя, досягти рівноправної участі селян в управлінні
державними та суспільними справами.
Письменник часто спілкувався з селянами,
йому були відомі їхні запити і мрії. На підставі
власних спостережень І. Франко стверджував,
що сільські люди – не інертна, сіра маса, яка, за
горілку і шмат ковбаси, здатна продати свої інтереси. Шляхи формування з народної маси політичної сили визначаються, на думку І. Франка,
потребами самого життя. Це – віча і збори, виборча агітація і праця по громадах, юридична допомога і видавнича справа.
Висновки. Саме соціальні аспекти становища селянства Галичини виступали на передній
план і вимагали якнайшвидшого вирішення в
останній третині ХІХ ст. Без спроб їх розв’язання
важко було б уявити І. Франка, як теоретика, ідеолога того часу, громадського діяча. Вчений бачив, що переважна більшість українського населення Галичини потерпає від економічної експлуатації, соціальної нерівності, політичної безправності та національної упередженості.
У своїх працях учений роздумував над народними бідами, шукав засобів їх подолання.
“Як селянин за походженням і симпатіями, як
радикал – поступовець за переконаннями, - писав
він, - я незламно переконаний, що нам, як українцям, так і полякам, народам, що позбавлені самостійного державного існування, розірваними
поміж кількома державними організмами і у деяких з них терплять, крім загального соціальноекономічного гніту, невіддільного від теперішнього суспільного устрою, також політичну неволю, більше того, піддані з різних сторін брутальним спробам викорінення, нема іншого шляху
порятунку, як піднімати всі народні маси до національної і суспільної свідомості, до участі і
цивілізаційному житті, а отже, до боротьби за
ніколи не старіючі права людські, політичні й
національні” (т. 46, кн. 2, с. 268).

Необхідно підкреслити специфіку поглядів
І. Франка на селянство. Його роль, його історію і
майбуття. Він розглядав селянство як суспільний
прошарок, що все більше піддається соціальній
та національній диференціації, пробуджується до
нових форм економічного господарювання. Дана
категорія населення, на думку письменника, потребує і усвідомлює необхідність власної організації і захисту своїх інтересів на державному рівні. Основні положення нашого дослідження немало додають до розуміння правових поглядів
І.Франка, як частини української державно-правової думки кінця ХІХ – початку ХХ століття.
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Summary
The article analyzes historical and legal researches by I. Franko. In his works, the scientist paid special
attention to the critical condition of peasants in the West of Ukraine in the II half of the XIX century. This
became a reason for I. Franko to research economical, political and legal status of Ukrainian peasants at
different historical stages of development.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
Постановка проблеми. Українська діаспора
має стратегічний значення для України, виходячи з
того, що існує високий рівень етнічної свідомості
закордонних українців і мається їх висока чисельність поза межами України. Історично склалося
так, що українська діаспора у світі складає більше
22,5 млн. осіб. Чисельність діаспори стає принципово впливовою при тому, що населення самої
України за часи незалежності постійно зменшувалася, наближаючись уже майже до 47 млн. людей.
Велика кількість українців проживає в країнах колишнього СРСР і Східній Європі, а також у Північній і Південній Америці.
Ступінь наукової розробки проблеми.
У науковій літературі питання вивчення правового статусу української діаспори проводилися
недостатньо: раніше в основному досліджувалася
державна політика щодо діаспори, яка розглядалася у працях С.Вдовенка [5], А. Попка, Ю.Лагутова
[6,7], Г. Москаля [8,9], а також торкалася автором у
політико-правовом сенсі (див.[10]). Недостатня
юридична дослідженість проблеми привела до нівелювання розуміння величезної значимості закордонного українства для України.
Мета статті. Метою запропонованої статті
є аналіз і узагальнення організаційно-правових
заходів в Україні, у тому числі й законодавчих
ініціатив щодо створення відповідної нормативно-правової бази, для об’єднання світової української спільноти, надаючи їй спеціального правового статусу. Це дозволить удосконалити нормативно-правову базу щодо закордонного українства в частині реалізації спеціального, а не декларованого статусу.
Виклад основного матеріалу. З часу проголошення незалежності в 1991 році українці як
в Україні , так і за її межами стали розглядати
себе як частину єдиної української нації. Так,
Конституція України містить статтю 12, де визначено, що Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців,
які проживають за її межами [1]. Реально на
державному рівні реалізація цієї статті почалася
з прийняттям Державної програми “Українська
діаспора до 2000 року” [4]. В Програмі був розроблений, у тому числі, і механізм міжнародноправового захисту інтересів закордонних українців. Однак практична реалізація як положення
14

Конституції щодо українських діаспор, так і самої зазначеної програми проводилася вкрай незадовільно із застосуванням застарілих методів,
які базувалися на формальному відношенні до
української діаспори. З цього часу мало що змінилося, а єдиним документом, розробленим щодо української діаспори, була Національна програма “Закордонне українство” на період до 2005
р., затверджена Указом Президента України від
24 вересня 2001 р. № 892/2001, яка прийшла на
зміну згаданій Державній програмі [4]. Відповідальним особам, певно, забувався зміст слова
“діаспора”, яке в перекладі з грецької означає
частину рослини, що істотно відділяється від материнського організму й служить для розмноження й розселення. У більш строгому розумінні
діаспорою можна називати етнос, який у процесі
свого генезису і в силу обставин опинився за
межами країни свого походження. Історично так
склалося, що протягом кількох століть за межами
України опинилися мільйони українців. При
цьому число українців за межами України складає ненабагато менше половини населення української держави, що визначає виключно державну важливість проблеми. Загальновживані міжнародно-правові стандарти натепер дозволяють
говорити, що активна позиція стосовно прав своєї діаспори не вважається вже втручанням у
справи іншої держави. Однак, не зважаючи на
актуальність проблеми, фактично активізація
відносин з діаспорою відбувалася тільки під час
підготовки і проведення III Всесвітнього форуму
українців, який відбувся 18-20 серпня 2001 року
у Києві. Тоді за рекомендаціями Форуму було
відновлено статус Державного комітету України
у справах національностей та міграції, який пізніше був реформований у відповідний Департамент Міністерства юстиції. Для втілення Національної програми “Закордонне українство” було
залучено широке коло учасників як на державному, так і на громадському рівні. Однак, на відміну від попередньої Державної програми “Українська діаспора до 2000 року”, в ній не було
встановлено єдиного координатора роботи. Було
визначено шляхи збереження етнічної ідентифікації українців за кордоном і залучення їх до
участі у процесах, що відбуваються в Україні, а
також розвитку відповідних зв’язків. Програма
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відіграла певну роль у просуванні майбутніх дій
у цьому напряму. Враховуючи важливість для
України підтримки її діаспори, логічним стало
розроблення закону про українську діаспору.
Ідея закону про статус діаспори мала обумовити
спеціальні юридичні права і привілеї для закордонних українців. Закон мав зберегти і підсилити
національну ідентичність української спільноти
за кордоном і притягнути її ближче до України.
Такий закон був прийнятий 3 березня 2004 року
– Закон України “Про правовий статус закордонних українців” [2]. Cтруктурно Закон складається з преамбули та 13 статей, визначає умови (ст.
3) і порядок надання (ст. 4), відмови у наданні
(ст. 6), а також підстави припинення статусу закордонного українця (ст. 7); порядок в’їзду та
перебування закордонного українця на території
України (ст. 8); права, свободи і обов’язки закордонних українців на території України (ст. 9);
гарантії задоволення національно-культурних і
мовних потреб закордонних українців (ст. 11).У
Законі виписані основні терміни щодо тлумачення його змісту. Так, визначено, що закордонний українець - це особа, яка є громадянином
іншої держави або особою без громадянства, а
також має українське етнічне походження або є
походженням з України. Українське етнічне
походження визначається як належність особи
або її предків до ураїнської нації та визнання нею
України батьківщиною свого етнічного походження. Українське етнічне походження або походження з України має підтверджуватися відповідними документами або свідченнями громадян
України, закордонних українців чи громадських
організацій закордонних українців. Зауважимо,
що в основу визначення терміна “закордонний
українець” (ст. 1) покладено норми Конституції
України, в преамбулі якої український народ
визначаєтся як громадяни України усіх національностей. Отже, на статус закордонного українця можуть претендувати не лише особи, які мають
українське етнічне походження, а й інші вихідці з
України. При цьому всі претенденти повинні
досягти 16-річного віку й мають бути громадянами
інших держав або особами без громадянства. Під
українським етнічним походженням розуміється
належність особи або її предків до української
нації та визнання нею України батьківщиною свого
етнічного походження. Що ж стосується іноземціввихідців з України (тобто іноземців, які не є
етнічними українцями), критерії, що визначають
їхню належність до числа “вихідців з України”, є
нечіткими і досить абстрактними. Відповідно до ч.
2 ст. 3 Закону, що обговорюється, походження з

України заявник підтверджує відповідними документами або свідченнями громадян України, закордонних українців або громадських організацій
закордонних українців [2]. Умовами надання особі
статусу закордонного українця є: українська самоідентифікація; українське етнічне походження або
походження з України; письмове звернення щодо
бажання мати статус закордонного українця; досягнення особою 16-річного віку; відсутність громадянства України.
Для реалізації Закону було створено Національну комісію з питань закордонних українців
при Кабінеті Міністрів України (далі – Національна комісія). До складу Національної комісії
входять представники центральних органів виконавчої влади, народні депутати України (за згодою), представники Адміністрації Президента
України, а також громадських організацій, які опікуються питаннями закордонних українців, з правом дорадчого голосу. Заяви на отримання статусу
закордонного українця подаються до закордонних
дипломатичних установ України або безпосередньо до Міністерства закордонних справ України. Національна комісія розглядає заяви на отримання статусу закордонного українця у термін до
90 днів з дня реєстрації заяви у Національній комісії та приймає рішення про надання або відмову у
наданні такого статусу. У разі позитивного рішення щодо надання статусу закордонного українця
Національна комісія видає особі посвідчення встановленого зразка, який затверджується Кабінетом
Міністрів України. Кабінет Міністрів України також розробляє і затверджує програму повернення
та облаштування закордонних українців в Україні.
Верховна Рада України щорічно має передбачати
кошти для виконання цієї програми в Державному
бюджеті України.
Для одерження статусу закордонного
українця необхідно подати такі документи:
паспорт або документ, що його замінює; документи чи свідчення, які підтверджують українське етнічне походження або походження з
України. До документів може бути додано характеристику-клопотання громадської організації
закордонного українця, членом якої є заявник.
Посвідчення закордонного українця є документом, що засвідчує цей статус, але не замінює
паспорт. До посвідчення закордонного українця
вносяться разом з фотокарткою такі дані: прізвище та ім'я чи імена; дата та місце народження;
громадянство чи наявність статусу особи без
громадянства; країна постійного проживання.
Дані до посвідчення закордонного українця вносяться українською мовою. Вносити до посвід-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Випуск 306 . Правознавство.

15

А.М. Василенко

чення закордонного українця дані, непередбачені
статтею Закону, забороняється. Зразок посвідчення закордонного українця, порядок його надання, виготовлення та анулювання встановлюються Кабінетом Міністрів України. Посвідчення закордонного українця видається на 10 років
з подальшою його перереєстрацією. Власник посвідчення закордонного українця відповідає за
достовірність внесених до посвідчення даних.
У разі зміни імені, прізвища, громадянства власник
посвідчення протягом шести місяців зобов'язаний
повідомити про це Міністерство закордонних
справ України або дипломатичне представництво
чи консульську установу України за кордоном.
У такому випадку особі видається нове посвідчення, а у разі втрати посвідчення особі за її заявою
Національна комісія видає дублікат посвідчення.
Підставою для відмови у наданні статусу
закордонного українця особі є: дії, вчинені особою, які суперечать інтересам національної
безпеки України; подання завідомо неправдивих
даних або підроблених документів для отримання відповідного статусу; порушення інших
вимог, передбачених Положенням про надання
та оформлення посвідчення закордонного українця, зазначених у ст. 4 Закону.
Дія статусу закордонного українця припиняється: у разі подання особою відповідної заяви з
дня її реєстрації у Національній комісії; у разі
набуття закордонним українцем громадянства
України; якщо цього статусу було набуто внаслідок подання завідомо неправдивих даних або
підроблених документів; якщо протягом шести
місяців з дня зміни імені, прізвища, громадянства
або місця проживання особа не повідомила про це
Міністерство закордонних справ України або
дипломатичну установу України за кордоном;
якщо особа вчинила дії, зазначені у статті 6 цього
Закону. Рішення про припинення статусу закордонного українця може бути оскаржено у
Національній комісії.
В'їзд в Україну та виїзд з України закордонних українців здійснюються відповідно до
Закону України "Про правовий статус іноземців
та осіб без громадянства". При цьому закордонні
українці - громадяни держав, з якими Україна
має візовий режим, мають право на безкоштовне
оформлення багаторазової візи для відвідання
України без надання відповідного запрошення
терміном дії на 5 років на підставі посвідчення
закордонного українця. Закордонний українець
може іммігрувати в Україну для постійного
проживання за умови отримання в установленому законом порядку дозволу на імміграцію для
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постійного проживання поза межами квот на
імміграцію. Це положення поширюються також
на подружжя закордонного українця та його
дітей у разі їх спільного в'їзду та перебування на
території України.
Якщо закордонний українець перебуває в
Україні на законних підставах, він користується
такими самими правами і свободами, виконує
такі самі обов'язки, як і громадянин України, за
винятками, що встановлені Конституцією, чинним законодавством або міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Захист основних прав і свобод людини і
громадянина стосовно закордонних українців є
невід'ємною частиною зовнішньополітичної
діяльності України. Рішення, дії чи бездіяльність
органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, посадових осіб щодо вирішення
питань, пов'язаних з перебуванням закордонного
українця в Україні, можуть бути оскаржені в суді
у встановленому законом порядку.
Задоволення культурно-мовних, освітніх,
інформаційних та інших потреб здійснюється в
рамках національної концепції співпраці із закордонними українцями та на підставі спеціальної національної програми.
З боку України за Законом для задоволення
національно-культурних і мовних потреб закордонних українців: 1) під час укладення міжнародних договорів передбачає забезпечення прав
українських меншин за кордоном, створення оптимальних умов та можливостей для задоволення
їхніх соціальних, культурно-освітніх, інформаційних та інших потреб; 2) сприяє укладенню міжнародних договорів про співробітництво в галузях
культури, освіти, соціального захисту, інформаційного забезпечення з урахуванням інтересів організацій закордонних українців; 3) надає українським культурно-інформаційним центрам організаційну, методичну, технічну та іншу допомогу в
місцях компактного проживання українців за
кордоном; 4) створює умови для радіомовлення та
телевізійної трансляції програм з України на територію компактного проживання українців за кордоном на підставі міжнародних угод, зокрема через
супутниковий зв'язок та інші засоби комунікацій.
За Законом держава в особі її органів влади
гарантує і забезпечує захист передбачених законодавством України прав та інтересів закор-донних
українців - учасників благодійництва та благодійної діяльності, заохочує здійснення такої діяльності. На жаль, у реальності останнє положення
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носить досить декларативний характер, як і більшість статей самого Закону, що обговорюється.
Наше розуміння спеціального правового статусу автором близьке до того, яке було визначене
раніше О. Скакун як «спеціальний правовий статус
особи – це статус особи як представника тієї або
іншої соціальної групи, що відокремлений за
певним юридикозначимим началом (рід діяльності,
вік тощо), що наділений відповідно до законодавства спеціальними додатковими правами і обов’язками. Він зумовлений особливостями становища
особи і потребами його функціональної спеціальної активності, а також є загальним для певного
кола осіб. Він доповнює або обмежує загальний
правовий статус, тобто корегує його і має минущий
характер» [11, с. 413].
Отже, Закон України “Про правовий статус
закордонних українців” виступає гарантом статусу української діаспори в Україні, створює
концептуальну політико-правову визначеність і
нормативно-правову урегульованість проблеми.
Однак реально такий важливий для України і
всесвітнього українства Закон все ж таки не працює і реально працювати не може. Причиною
цього є відсутність натепер практичних механізмів його реалізації, і це потрібно враховувати
його розробникам в майбутньому. Наприкінці
варто підкреслити, що статус закордонного українця відносно правового статусу іноземця є спеціальним, а не загальним. Він і називається спеціальним статусом, що містить у собі ряд прав,
які надані лише окремій групі іноземців; закордонним українцям, і не можна зводити його до
статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні. Українська діаспора має спиратися на свій спеціальний правовий статус в Україні з повним відчуттям своєї належності до України. Такий позив
має викликати рух у напряму відповідних змін до
Закону в частині визначення спеціального правового статусу закордонних українців і прийняття
дієздатних Постанов Кабінету Міністрів України.
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SOME ASPECTS OF LEGAL STATUS FOR UKRAINIAN DIASPORA
Summary
The article is dedicated to analysis and generalization of legal organizational principles including
legislative initiations to create the proper normative legal basics for unit Ukrainian Diaspora around Ukraine.
It is necessary to give a real special legal status within the framework of already existent Law of Ukraine
“About Legal Status for Oversea Ukrainians”. Thе necessity to perfect a normatively-legal base in relation to
Oversea Ukrainians in the part of realization for the special legal status. Some aspects of the problem
decision have been substantiated.
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ДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ ЯК ІНСТИТУТ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Постановка проблеми. Історія еволюції
видатків у державі є відображенням розвитку
держави як цілісного суспільного утворення,
змін у розумінні завдань та функцій держави, її
зобов’язань перед власними громадянами, відображає розвиток економічних і фінансових відносин у державі [14, с.104]. Знання еволюції інституту державних видатків допоможе встановити повну картину історії формування фінансового права як науки та галузі права. Сьогодні актуальність цих питань ще більше зростає у зв'язку з
істотнім розширенням правового інституту державних видатків за рахунок внесення в нього
норм, що регулюють фінансування в системі
державних позабюджетних фондів коштів. Здійснюючи історико-правовий екскурс у минуле, ми
зможемо дати відповідь на питання, чи завжди для
науки фінансового права були актуальними проблеми державних видатків, за яких умов і як вони
розв’язувалися в минулому, які основні перспективи та тенденції їх еволюції в майбутньому.
Ще більше переконує в необхідності даного дослідження ступінь наукової розробки проблеми. На жаль, історико-правове дослідження
державного фінансування в науці поки що мало
проводилося як на рівні підручників, так на рівні
наукових статей і монографій. Зустрічаються
лише праці, в яких досліджуються окремі питання історії бюджетного права, фінансового контролю, чи управління державним боргом. Ріст дефіциту державного бюджету Росії в кінці ХІХ поч. ХХ ст.ст. досліджувала В.В.Шаромова [31].
Еволюцію поглядів на фінансове господарство
держави, державні доходи і витрати досліджувала в своєму посібнику В.М.Пушкарьова [23].
Окремі питання правового регулювання діяльності такого органу управління державними фінансами, як казначейство в дореволюційній Росії
вивчав К.А.Пащенко [20]. Огляд законодавчого
регулювання державних доходів і видатків ХІХХХ ст.ст. знаходимо в навчальному посібнику
«Історія фінансового законодавства Росії» [9].
Аналіз системи спеціально уповноважених державних органів управління фінансовими ресурсами в Царській Росії здійснив О.М.Головко [5].
Огляд історичного розвитку поняття публічних
фінансів і публічних видатків як категорій фі18

нансового права зустрічаємо у монографії
А.А.Нечай [14]. Однак питання історичного розвитку інституту державних видатків ще чекають
наукової розробки.
Мета статті. Розглянути історичний процес формування інституту державних видатків у
науці фінансового права, проаналізувавши наукові праці дослідників права і фінансів ХІХ ст. –
початку ХХ ст.
Виклад основного матеріалу дослідження. У Росії, до кінця ХVIII ст. не було єдиного
бюджету, більше того, уряд не знав, скільки
держава має доходів, скільки витрачає, хто і як
витрачає державні кошти. Були лише спроби
скласти дещо подібне до бюджету, правда, це
було зумовлено більше потребою знайти нові
джерела доходів, ніж упорядкувати державне
господарство. Довгий час система державних
видатків розвивалася емпіричним шляхом, не
отримуючи теоретичного підґрунтя.
Перші спроби аналізу формування державного бюджету (розпису) науковцями були здійснені лише в ХІХ столітті. Керуючий справами
Комітету Сибірської залізниці А.Н.Куломзин у
статті, виданій у 1869 році, проаналізував історичний розвиток інституту державного бюджету,
вказуючи на недоліки складання бюджетного
розпису. Він відзначав, що правила складання
бюджетних розписів у Росії до і під час царювання Катерини ІІ базувалися на видах видатків,
які необхідно було фінансувати. Але кожен вид
доходу державної казни був закріплений за конкретно визначеним видом видатків. Тому, щоб
скласти для себе більш-менш зрозуміле уявлення
про державні видатки, необхідно було вибирати
під окремі рубрики і найменування цифри, розкидані по всій доходній частині. При цьому значна частина видатків значилася в цих відомостях
під загальною назвою «штатних видатків», без
докладного розпису того, що саме належить до
таких видатків [11, с.149]. Такий стан зберігається до початку ХІХ ст., коли тяжка ситуація з фінансами в імперії - величезне збільшення обсягів
коштів, що витрачаються в державі, та відсутність будь-якої системи, класифікації видатків
змусили Олександра І зайнятися реформою державних фінансів. Результатом був знаменитий
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«План фінансів» М.М.Сперанського [27], в якому
він обґрунтував нову класифікацію не лише державних доходів, але й державних видатків.
На жаль, перше п'ятдесятиліття XIX ст. не
внесло ніяких істотно нових рис у фінансову політику самодержавної Росії. Правлячим колам не
тільки не вдалося оздоровити державні фінанси й
створити раціональну бюджетну систему, але й
запобігти їхньому подальшому погіршенню.
Найважливіша причина прогресуючого занепаду
бюджетного господарства полягала в тому, що
соціальні основи фінансової політики самодержавства перебували в повнім протиріччі з вимогами економічного розвитку країни. Росла державна заборгованість, спостерігалося подальше
падіння курсу асигнацій. Ця картина фінансового
занепаду доповнювалася повною безконтрольністю у витрачанні державних коштів, хижацтвом і
казнокрадством чиновників усіх рангів і ступенів. У цей період постійно існував розрив між
затвердженим бюджетним розписом і справді
зробленими видатками [22, с.154]. Крім цього,
збережені дані про бюджет Росії в перед реформений період відображають лише централізовану
частину державних фінансів і не дають ніякого
уявлення про окремі капітали й кошториси, що
існували крім загального розпису. Це зумовлювалося тим, що багато відомств дореформеної
Росії користувалися правом самостійно одержувати доходи й витрачати ці кошти поза всяким
зв'язком із загальнодержавним бюджетним розписом [10, с.26]. Пізніше ці недоліки відзначив і
проаналізував у своєму дослідженні Л.Н.Яснопольський. Автор виклав об’ємний фактичний
матеріал чітко за хронологією, керуючись історичним та юридичним позитивізмом. Важливим
був висновок ученого, що бюджетна реформа
стала немовби побічним продуктом реформування державного контролю [34]. І навіть якщо це
справді було так, ми не можемо погодитися з автором, що так і треба було вчиняти за логікою
реформування. Адже перетворення фінансового
контролю мало бути вторинним відносно реформування бюджетного процесу, а не навпаки.
За таких умов у 1841 р. у Росії вийшло перше узагальнене дослідження про фінанси – книга професора Казанського університету І.Я.Горлова «Теорія фінансів» [6], яка серед інших розділів містила розділ про державні «витрати». Довгий час дана праця залишалась єдиним підручником для тих, хто вивчав фінансове право і фінанси. Об’ємним і першим за часом самостійним
курсом фінансового права, виданим російською

мовою, був курс лекцій В.О.Лебедєва, який він
починає видавати з 1882 року.
У розробці системи науки фінансового права надбанням В.О.Лебедєва став відхід від пануючої в російській фінансовій літературі тенденції
обмежувати сферу дослідження питаннями публічних доходів [12, с.14]. Згідно з Лебедєвим систему фінансово-правової науки складають: 1)
огляд державних потреб, поняття про фінансове
господарство і фінансові установи; 2) огляд державних доходів і повинностей; 3) виклад устрою
земського і общинного фінансового господарства; 4) розгляд способів покриття надзвичайних
потреб, тобто вчення про державний кредит [12,
с.115]. Щодо належності до завдань фінансової
науки дослідження фінансових потреб держави
та її видатків існували різні думки. Наприклад,
С.І.Іловайський, І.М.Кулішер, Г.Д.Сидоренко та
ін., як і професор В.О.Лебедєв, вважали, що фінансова наука не може ігнорувати державні витрати, оскільки від характеру й організації яких у
великій мірі залежить хід фінансового господарства [8, с.61; 26, с.8].
З представників іншої точки зору серед
учених Царської Росії можна назвати І.І.Янжула,
який так обґрунтовував свою позицію: „Вчення
про державні витрати випливає цілком з поняття
про суть держави та її обов’язки, зумовлюється
організацією держави, формою правління, устроєм управлінських установ, завданнями економічної політики та ін., і як таке відноситься цілком
до державного і поліцейського права, до ведення
яких і належать перераховані питання, а ніяк до
фінансової науки. Самі спроби вивести якісь загальні начала відносно вчення про державні витрати в межах фінансової науки не дали ніяких
результатів, які б могли претендувати на наукове
значення” [32, с.52-53]. Багато фінансистів у Європі розділяли таку точку зору, і навіть якщо за
традицією вводили в підручники розділ про витрати, то обмежувалися стислим описом класифікації видатків [32, с.53]. Цю думку вважали
справедливою тому, що головною метою фінансової науки визначали - надання державою засобів, а саме їх витрачання визначається загальною
політикою держави.
Ще одну, але хибну, на наш погляд, точку
зору про те, до якої дисципліни належить інститут видатків держави, у свій час висловив
В.Н.Закъ: «Оскільки фінансист вивчає державне
господарство, тобто добування державою собі
засобів, тому фінансиста можуть безпосередньо
цікавити лише ті витрати, які забезпечують
отримання засобів» [7, с.21].
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Отже, сукупність норм, що регулюють
надходження державних доходів, історично була
першою складовою частиною системи фінансового права Царської Росії. В другій її частині містились норми, що визначали порядок витрачання державних засобів. Обсяг витрат визначався
державними потребами у відповідності з цілями і
призначенням держави. В науці ІІ половини ХІХ
ст. найбільшою популярністю користувалася
класифікація державних потреб В.О.Лебедєва,
який поділяв усі державні потреби на 3 групи: 1)
потреби утримання верховної влади і всього
управлінського апарату; 2) потреби, що виникають внаслідок прояву внутрішнього життя держави (поліція, суд, релігія, народна освіта); 3)
потреби, що виникають з відносин держави з іншими державами (дипломатія, військо) [12,
с.120]. Надалі з такою класифікацією погоджувалися більшість учених [24, с.22]. В ординарного
професора кафедри законів про фінанси і державні повинності Імператорського університету
імені Св. Володимира Г.Д.Сидоренка знаходимо
цікаву думку про обмеження державних потреб.
Так, вони „не можуть бути ширше від того, що
зумовлено справжними цілями держави. І навіть
у цьому випадку не можна здійснювати виплати,
якщо: є абсолютна недостатність коштів; або
якщо необхідна сума така велика, що втрачається
співрозмірність між ціллю і засобом; або держава береться виконати завдання, які насправді
слугують приватним інтересам” [26, с.24]. Крім
цього вчені сформулювали керівні начала, яких
рекомендують дотримуватися при здійсненні
державних витрат: 1) допускати, по можливості,
лише виробничі витрати; 2) не доводити державні витрати до розмірів, які б підривали народний
достаток; 3) не бути надто економними від чого
постраждає задоволення важливих державних
потреб; 4) найважливішим завданням правильної
фінансової політики держави має бути встановлення правильного співвідношення між публічними витратами і доходами; 5) контролювати всі
державні витрати; 6) розподіляти державні видатки рівномірно в межах держави [8, с.61-62].
Згідно з класифікацією видатків, що була
запропонована М.М.Сперанським, звичайні державні витрати повинні поділятися на 4 територіальні розряди, в кожному з яких витрати поділялися на: необхідні, корисні, надлишкові, зайві,
постійні, змінні. Надзвичайні витрати поділялись
так само [27, с.45-46]. Дана класифікація стала
підґрунтям для подальшої розробки й удосконалення наступним поколінням учених.
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Звичайні спрямовувалися на задоволення
постійних, повсякденних потреб держави. Вони
поділялися на постійні і змінні. Перші визначалися в твердій грошовій сумі, другі здійснювались в
залежності від обставин, хоча спрямування цих
витрат визначалось наперед, наприклад будівництво будинків, допомога промисловості та ін.
До постійних звичайних втрат відносились
наступні. Утримання членів сім’ї царського двору. Однією із основних статей витрат було утримання державного апарату, оскільки нормальне
функціонування публічної влади було і є підґрунтям існування всієї держави. Витрати охоплювали виплату заробітної платні та інших форм
винагороди державним чиновникам, виплату пенсій чиновникам у відставці, а після їх смерті –
вдовам і дітям до досягнення повноліття. До витрат на утримання апарату відносились і матеріальні засоби, необхідні для створення нормальних умов функціонування державних установ:
будівництво приміщень, постачання меблів,
транспорту, канцелярських приладів, сплата поштових рахунків та ін. Значна частина грошових
засобів спрямовувалася на підтримку вітчизняної
економіки. Як особливі статті витрат виділялися
засоби на підтримку внутрішньої безпеки.
Велике значення для безпеки держави мала
армія, утримання якої складало певно основну
статтю витрат. До неї входила плата військовослужбовцям, витрати на озброєння, на навчання і перепідготовку військових кадрів, на одяг і
інші побутові потреби.
До звичайних витрат належали витрати на
утримання посольств і інших представницьких органів, що мали постійне місцезнаходження за кордоном. Розміри їх визначалися особливо, оскільки
для нормального їх функціонування недостатньо
було виплати заробітної платні і забезпечення матеріально-побутових умов проживання і роботи.
Як тоді говорилося, «діяльність посольств повинна
бути оточена певним лоском» [19, с.23]. Тому витрати на утримання дипломатичного корпусу збільшувалися порівняно з втратами на утримання
чиновників внутрішнього управління.
Нарешті, до витратних статей входило обслуговування зовнішнього і внутрішнього боргу
– виплата відсотків по кредитах і державних цінних паперах.
Що ж до надзвичайних витрат, то їх виникнення було пов’язано з настанням надзвичайних
обставин – війни, епідемії, реформи та ін. Можливість таких витрат завжди передбачалася і резервувалася в бюджеті. Тобто завжди існувала
резервна казна, яка за звичайних обставин зали-
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шалася недоторканною. Або визначалися джерела покриття таких видатків.
У фінансово-правовій науці було встановлено, що звичайні витрати покриваються звичайними доходами, а надзвичайні – посередництвом
надзвичайних надходжень. Ще М.М.Сперанський у праці «План фінансів» (1810 р.) зазначав,
що «ніякі звичайні доходи не можуть бути достатні для витрат надзвичайних» [27, с.46].
За змістом державні витрати поділяли на
витрати дійсні, які пов’язані з державними послугами для задоволення суспільних потреб, і
витрати по стягненню, тобто витрати, зумовлені
стягненням податків і експлуатацією державних
промислових підприємств. Чим менше було витрат по стягненню, тим досконалішим було фінансове господарство.
Принцип територіальності - ще одна з
ознак розподілу витрат, про що в свій час писав
ще М.М.Сперанський. «Третім джерелом розподілу витрат є їх простір. У цьому відношенні витрати розподіляються на загальнодержавні, губернські, окружні, волосні. Витрати держави повинні задовольнятися із загальних державних доходів, губернські – з губернських і так далі» [27,
с.45]. З цього приводу професор Київського Імператорського університету Св. Володимира
М.П.Яснопольський написав кандидатську та
докторську роботи про географічний розподіл
державних доходів і витрат у Росії (фінансовостатистичне дослідження). Перша присвячена
розподілу державних доходів. Нас же, з огляду
на розглядувану проблему, більше цікавить друга, в якій досліджується географічний розподіл
державних витрат Росії. В главі І автор розглядає
існуючі в літературі погляди на географічний
розподіл державних витрат, питання, на той час,
майже не розроблене в науковій літературі, як у
вітчизняній, так і в зарубіжній. Між цим, як
справедливо зазначає М.П.Яснопольський, «кількість і якість того, що будь-яка держава отримує від кожної своєї частини, і того, що вона дає
їй, не може не здійснювати сильний вплив на
економічну її долю» [35, с.563]. Нерівномірність
географічного розподілу державних витрат у
Царській Росії виявляється набагато більшою,
ніж державних доходів: спостерігається зосередження витрат у столиці; потім збільшення витрат біля кордонів, особливо біля тих, що знаходяться під найбільшою загрозою – західних і
південних; і велика зосередженість державних
витрат у важливих місцевих, окружних центрах
управління, та надмірний витік частини витрат за
межі держави. Важливого значення набуває

централізація державних витрат ще у зв’язку з
тим, що фінанси місцевих органів самоуправління в імперській Росії не відігравали великої ролі.
«Між тим, розширення значення місцевих фінансів, тісно пов’язане з розвитком культури». Тому
«чим більше розвивається культура населення
тим більше протистояння зустрічає централізаційна тенденція державних витрат у децентралізаційній місцевих» [35, с.584].
В останні роки ХІХ – на початку ХХ ст.
розширюється тематика наукових досліджень.
Зокрема, більше уваги приділяється проблемам
державного бюджету, бюджетного права, державним видаткам.
Питання видатків розглядав Н.Лебедєв.
У дослідженні державного господарства [13] він
детально розглянув державні витрати і доходи
поєднавши з характеристикою тогочасного бюджету Росії. В цьому ж році Федорович Л. опубліковує працю «Як збираються і витрачаються
народні гроші» [29].
Особливе місце в масиві дореволюційної
наукової літератури, присвяченої проблемам
державного бюджету та, зокрема, його видаткової частини, посідає доробок професора І.Х.Озерова. «Фінансова реформа в Росії. Звідки у нас
держава бере гроші і на що їх витрачає» [18], «Як
витрачаються в Росії народні гроші. Критика російського витратного бюджету і державний контроль» [16], «Російський бюджет доходний і витратний» [17] - у цих працях автор досяг суттєвого рівня об’єктивності, показуючи вади фінансової політики царату. Вчений робить висновок
про те, що за існуючими на той час кошторисами
було надзвичайно важко скласти уяву про загальну суму видатків за будь-яким напрямом, і пояснював це недоліками класифікації „дозволених
видатків”. Розмитість і неповнота їх класифікації
давала змогу вносити в кошториси видатки, які
не мали нічого спільного з призначенням державних коштів. Для очищення бюджету від непотрібних видатків, за І.Х.Озеровим та іншими
вченими, необхідно удосконалити правове регулювання видатків [18, с.137]. Цікавим фактом є
те, що І.Х.Озеров, вважаючи, що державні витрати – предмет вивчення науки про управління,
детально розглядає в праці „Фінансове право”
питання касового устрою, дає визначення даного
інституту й аналізує стадії розвитку [15, с.11].
У 1898 р. в Імператорському університеті
Св. Володимира (м. Київ) отримав ступінь доктора політичної економії за дисертацію «Місцеві
витрати Пруссії в зв’язку з теорією місцевих витрат» М.М.Цитович [30]. Ця робота була ґрунто-
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вною науковою розробкою питань про державні
витрати самоуправління, вказувала на принципові і практичні підстави для фінансового співробітництва держави і місцевих союзів, визначала
його межі та форми.
Проблемам, що потребували нагального
розв’язання, на початку ХХ ст. було присвячено
ще ряд досліджень: Я.І.Печерин „Історичний
огляд розписів державних доходів і видатків з
1803 по 1843 р. [21]; М.Рафесь «Як збираються і
куди витрачаються народні гроші в Росії і іноземних державах» [25]; Л.Н.Яснопольський «Державні доходи і витрати» [33]; А.В.Васильєв,
П.П.Мігулін, А.Н.Рутцен, П.Б.Струве, М.П.Федоров, М.І.Фрідман, Л.Н.Яснопольский „Питання державного господарства і бюджетного права” [4]; В.М.Твердохлєбов «Допомоги держави
місцевим союзам» [28]. У підручнику «Фінансового права» С.І.Іловайського самостійно досліджені питання, пов’язані з державними видатками. При цьому, як указує Бельський К.С., у цілому робота мала більше емпіричний характер, а
теоретичні питання фінансового права, розглядалися автором поверхнево [1, с.48-50].
У результаті наукових дискусій з’являється
і саме визначення державних витрат. Ось яке воно у Е.Н.Берендтса: „Державні витрати – це всі
видатки і затрати державних господарських засобів, що здійснюються законом уповноваженими органами держави в закономірній формі для
виконання завдань, що вимагаються законом чи
ним допускаються” [2, с.156].
Певний підсумок дискусіям дореволюційних учених про зміст фінансової науки підводить
А.І.Буковецький. «Фінансова наука, - пише він, довгий час не мала чітко визначеного змісту.
Першопочатково вважали, що до неї повинно
входити лише вчення про доходи публічноправових союзів. Довго сперечалися про державні
витрати. Це призвело до того, що вчення про витрати публічно-правових союзів у сучасній фінансовій науці знаходиться в зародковому стані. Але
саме вивчення фінансової науки повинно починатися з витрат публічно-правових союзів [3, с.50].
Висновки. За умови постійного зростання
державних видатків майже всі вчені-правники
висловлювали думку про те, що інститут державних видатків у науці фінансового права потребує більшої уваги, ніж інститут державних доходів. Побудована в такий спосіб система фінансово-правової науки підкреслює пріоритет державних витрат у порівнянні з державними доходами,
оскільки держава мобілізує кошти не для збагачення, а для покриття видатків на поточний рік.
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Тому поступово вивчення правових норм, що регулюють державні видатки та видатки інших публічних союзів у державі, виділяється в окремий
інститут фінансового права. А матеріал, присвячений державним і місцевим видаткам, розміщується
майже в усіх підручниках, курсах з фінансового
права перед розділом про державні доходи.
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THE STATE EXPENDITURE AS INSTITUTE OF THE FINANCIAL LAW
IN ХІХ – IN THE BEGINNING OF XX CENTURY
Summary
In the article on the basis of primary sources development of the institute of the State expenditure in
Imperial Russia is considered. In the beginning of XX century, for conditions of constant growth of the State
expenditure, almost all scientists have expressed opinion that the institute of the State expenditure should be
studied by a science of the financial law. Studying of rules of law which adjust the State expenditure and
charges of other public unions in the state, was allocated into separate institute of the financial law. The
developed system of a financial-legal science has emphasized a priority of the State expenditure in
comparison with public revenues.
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ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
УДК 342.53
© 2005 р. Л. Бучковський
Вища школа адміністрації та управління в Перемишлі (Республіка Польща)
© 2005 р. П.Б. Стецюк
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів
ВИТОКИ (ПОЧАТКИ) ПОЛЬСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
Постановка наукової проблеми. Одним із
факторів, які дають можливість краще ознайомитись та зрозуміти чинне конституційне право тої
чи іншої країни, є історія його формування.
З цього приводу, відомий французький конституціоналіст ХХ-го ст. Марсель Прело писав, що
«/…/ справжнє розуміння конституційного права
неможливе, якщо вивчати його лише в сучасному стані/…/потрібно звертатись за роз’ясненням
до минулого» [6, с. 24]. При цьому очевидно що
особливого значення в даному випадку набувають т.зв. першоджерела, тобто ті документи, які
стояли біля витоків національних конституційноправових систем. У польському конституційному
праві до групи таких документів, як мінімум можна віднести першу Конституцію Польщі (1791)
та два акти октройованого характеру - Конституцію Варшавського Князівства (1806) та Конституцію Польського Королівства (1815). Саме ці
документи, не зважаючи на фактичні причини
їхньої появи та реальні строки функціонування,
стали наріжними у процесі формування польського конституціоналізму як такого. Цим документам, безперечно, відведено чільне місце в історії
держави і права Польщі. Водночас, фактор віднесення Конституції Польщі 1791 р. до групи
перших конституцій у світі [3, с.102; 8, с.675; 9,
с.11; 10, с.8] фактично виносить дану проблема
за національні межі. За таких обставин остання
закономірно мала б мати особливе значення для
процесу формування європейського конституціоналізму в цілому.
Ступінь наукової розробки теми. Окремих правових (спеціальних) досліджень присвячених вивченню перших польських конституційних актів в Україні, не публікувалось, окрім невеликих за обсягом матеріалів у енциклопедичних і навчальних виданнях (О.М. Мироненко [5],
Л.О.Зашкільняк та М.Г.Крикун [2, с.240-242],
В.С.Макарчук [4, с.146-147], П.Б.Стецюк [7, с.2729] та ін.). Не опублікованим у перекладі українською мовою на сьогодні залишається і сам текст
першої польської конституції. І це при тому, що
24

майже всі підручники з історії держави і права
зарубіжних країн, конституційного права зарубіжних країн, конституційного права України згадують цей документ, оскільки саме він разом із
Конституціями США (1787) та Франції (1791)
фактично поклав початок розвитку явища конституції держави як такої. Подібна в цьому плані
ситуація і в сучасній російській правовій науці
(В.А. Страшун [8, с.675], В.І Чехаріна [110, с.811]). Дещо інший стан дослідження даної проблематики в науковій літературі країн т.зв. дальнього зарубіжжя. Не останню роль у цьому плані, на наш погляд, відіграв факт перекладу у свій
час західноєвропейськими мовами тексту першої
польської конституції. Адже англійською мовою
цей документ побачив того ж таки 1791 року, а
італійською вже у 1821 році [11, с.50-51]). Польські історики права завжди, навіть у період соціалістичної Польщі, приділяли даній проблематиці належну увагу. Бібліографія даного питання в
польській правовій науці надзвичайно багата. З
наукових праць останніх років, присвячених характеристиці перших польських конституційних
актів, насамперед привертають увагу роботи
Юліуша Бардаха [11], Мар’яна Калласа [13], Артура Коробовіча, Ріхартда Мояка та Веслава
Скшидло [17], Павела Сарнецького [19] та інші.
Мета статті. Автори ставлять перед собою
завдання комплексного розглянути положення
перших конституційних актів Польщі, розкрити
їхній зміст і політико-правову природу, а також
вплив останніх на процес формування польського конституціоналізму як такого.
Виклад основного матеріалу дослідження. Другу половину XVIII ст. у періодизації історії Польщі прийнято називати періодом “реформ
та занепаду Речі Посполитої”[4, с.144-150]. Давні
вади державного устрою шляхетської Речі Посполитої, які успішно розкладали із середини
саму державу, «зустрівшись» із загарбницькою
політикою сусідніх сильніших держав, дуже скоро привели до фактичного обмеження суверенності Польщі та серйозних територіальних втрат.
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Шоком для значної частини суспільства став перший поділ Польщі (1772 р.). Як наслідок, насамперед серед різних груп шляхти та магнатів,
настає гостре усвідомлення потреби радикальних
суспільно-політичних реформ” [2, с.227-250].
Кульмінаційним пунктом останніх стало прийняття 3 травня 1791 р. Чотирирічним Сеймом
документа під назвою «Урядовий Закон» (Ustawa
Rzadowa) [14, с55-72]. Фактично останній документ був конституцією держави у теперішньому
розумінні цього слова. При цьому назва «Урядовий Закон» (що в тогочасній польській мові буквально означало закон про устрій держави, закон
який визначає систему органів влади та принципи управління державою) насамперед підкреслювала ранг цього правового документа і відрізняла його від звичайних законів (ustawа zwykla).
Згодом цей документ отримав у польській політико-правовій традиції популярну назву «Травневої конституції» чи «Конституція 3-го травня».
Структурно перша польська конституція
складалася з преамбули, 11 розгорнутих статей
(“Панівна релігія”, “Шляхта”, “Міста і міщани”,
“Селяни”, “Уряд, тобто означення публічної влади”, “Сейм, тобто влада законодавча”, “ Король,
влада виконавча”, “Судова влада”, “Реґенство”,
“Навчання королівських дітей”, “Збройні сили
народу”) та окремого додатку - закону про міста
[18], прийнятого сеймом 18 квітня того ж 1791
року. Про останній, як частину (додаток) до Конституції 3-го травня безпосередньо зазначали
самі її творці, адже стаття третя Конституції говорила - «право (закон–Л.Б.,П.С.), проголошене
на теперішньому сеймі під назвою „Наші вільні
королівські міста у державах Речі Посполитої»
хочемо зберегти цілковито і декларуємо як частину теперішньої Конституції...» [14, с.57-58]. На
цьому місці окремо варто також зазначити, що в
прийнятій через два дні після Конституції «Декларації об’єднаних станів» містилося положення, за яким «... пояснення до статей та кожного
питання, що потрібні у нинішній Конституції як
такі, що ретельніше диференціюють обов’язки та
порядок уряду, декларуємо як складову частину
Конституції» [12]. Отже, йшлося про можливість
прийняття пізніше й інших додатків до Конституції 3-го травня. Однак жодного з подібних документів даного рівня так і не було прийнято.
Окремо варто підкреслити також достатньо
логічну та чітку, як для того часу, конструкцію
«Урядового Закону». Текст цього документа, виходячи насамперед із його змісту, умовно можна
поділити на дві частини. Частина перша, це положення, присвячені суспільному ладові, і вона

охоплює собою перші чотири статті («Панівна
релігія», «Шляхта», «Міста та міщани» та «Селяни»). Друга умовна частина конституції присвячена політичному устрою, основи якого у загальних рисах викладено в п’ятій статті Конституції. Власне у цій статті, звертаючись до політичної думки тогочасної епохи (особливо до ідей
Руссо, Монтеск’є, принципів американської конституції 1787 року), сформульовано два фундаментальні принципи політичного устрою майбутньої Речі Посполитої. Йдеться про принцип суверенності народу та принцип поділу влади. Наступні статті чергово стосувалися законодавчої
(стаття шоста), виконавчої (стаття сьома) та судової влад (стаття восьма). Проблеми більш специфічного характеру поміщалися у трьох останніх статтях. У них, зокрема, йшлося про інститут
регенції (стаття дев’ята), освіту спадкоємця трону (стаття десята) та збройні сили держави (стаття одинадцята).
Відповідно до статті першої “Урядового
Закону” на території Польського королівства панівною релігією проголошувалася римо-католицька церква, однак при цьому не заперечувалися свободи інших віросповідувань. Основам
правового статусу головних, найбільш численних верств населення (соціальних груп) у Конституції відведено наступні три статті. Так, стаття друга гарантувала “шляхетському станові усілякі свободи, вольності, прерогативи, першості у
приватному житті та публічному» [14, с.56]. Але
шляхта, про яку тут ідеться, це “землевласники”,
а отже, власники маєтків. Шляхта, яка не була
власниками земель, була усунена від впливу на
публічні справи. Це було скеровано проти магнатів, які мали великий вплив на поведінку залежної від них бідної, але шляхетської клієнтури. Це
врегулювання поєднувалося з тенденцією до
створення такої монархії, суспільний фундамент
котрої становила б поміщицька шляхта за участю
міщан - власників майна. Залишено, однак, було
принцип про те, що шляхетство у першому та
другому поколінні не дає ще права обіймати важливі посади. Стаття третя першої Конституції
Польщі торкалася статусу жителів міст і фактично проголошувала раніше прийнятий закон про
права жителів міст складовою частиною тексту
Конституції. Йдеться про вищезгаданий Закон
від 21 квітня 1791 року “Miasta nasze krolewskie
wolne w panstwach Rzeczypospolitej”, який визначив загальний статус міст (арт.1 “Про міста”),
права та свободи жителів міст (арт.2 «Про прерогативи міщан”) та особливості здійснення правосуддя для жителів міст (арт.3 “Про справедливо-
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сті для міщан) [18]. Про третю складову польського станового суспільства, тобто про селян,
розповідала четверта стаття конституції. Аргументами, які б змінили ситуацію “селянського
люду”, мали бути бути “справедливість, людяність та християнський обов’язок”[14, с.58]. Тому говорилося про те, уряд мав би взяти під
своєрідну опіку селян, їхні відносини з панами
не повинні залежати суто від рішення (поведінки) останніх. До цих відносин має право і повинна втручатися держава з метою здійснення опіки над селянами..
Але важливішими від суспільних змін були
зміни, які запроваджувалися конституцією в частині організації державної влади. Як зазначалося
вище, у статті п’ятій конституції було сформульовано два принципи політичного устрою Речі
Посполитої - принцип суверенності народу та
поділу влади. Так, конституційні положення чітко декларували, що “… уся влада спільноти людської бере свій початок з волі народу” [14, с.59]. На
ґрунті тогочасних польських реалій, і зокрема при
домінуючій політичній ролі шляхти, це формулювання фактично приводило до підкреслення політичної суверенності шляхетського стану. У зв’язку
з цим принцип поділу влади за Монтеск’є не проводився послідовно.
Конституція передусім надала владу парламенту. Він повинен був залишатися двопалатним, тобто складатися з палати депутатів і сенату. Палата депутатів повинна була налічувати
204 депутатів, які вибиралися на сеймиках серед
шляхти, та 24 уповноважених представників
міст. Сейм, у принципі, залишався шляхетським,
тим більше, що представники міст мали право
брати голос тільки у справах міст, а також промисловості та торгівлі. Сенат повинні були формувати воєводи, каштеляни, єпархіальні єпископи та міністри – разом 132 особи. У боротьбі з
магнатською олігархією, яка до цього часу неподільно панувала в сенаті, роль цієї палати було
значно обмежено. З погляду ролі палати депутатів, важливими були постанови про скасування
обов’язкової сили інструкцій, що ухвалювалися
сеймиками на місцях. Адже депутати, згідно з
конституцією, були “представниками усього народу” і повинні були вирішувати передусім загальні справи. В такий спосіб польський сейм нарешті позбувся своєї середньовічної риси станового парламенту. Він ставав представницьким
органом усього народу. Впроваджувався також
принцип, за яким сейм завжди повинен бути готовим” до своєї праці. Депутати, які вибиралися
раз на два роки, залишали у себе мандати упро26

довж цілого строку повноважень. Звичайні сесії
мали відбуватися на почату строку повноважень
і тривати 70 днів з можливістю продовження до
100 днів. У будь-який момент король чи маршалок (керівник, голова) сейму могли скликати
надзвичайну сесію для вирішення термінових
державних справ. Крім цього Сейм був не тільки
органом виконавчої влади, але теж контролював
уряд і наглядав над усіма органами держави.
Надзвичайно важливим для майбутньої (конституційної) організації держави було скасування
Конституцією 3 травня відомого «liberum veto», а
також запровадження в роботі парламенту як одного з визначальних принципу більшості голосів
(простої чи кваліфікованої) у вирішенні конкретних справ. Виразом прагнення до поліпшення роботи парламенту було впровадження також принципу доручення підготовчих робіт над законом
комісії, вибраній спеціально для цього Сеймом.
До важливих змін, метою яких було також
послаблення негативного (анархічного) впливу
магнатів на суспільне життя у Польщі, варто віднести і запровадження принципу спадковості
трону. Адже існуючий до того часу порядок обрання короля Польщі, був з одного боку, для магнатів полем боротьби за владу, а з іншого - нагодою для чужих держав втручатися у внутрішні
справи країни. Спадковість трону ніби автоматично зміцнювала позицію короля в державі. Але, з
іншого боку, його влада була досить суттєво обмежена юридичною силою постанов статті сьомої Конституції 3-го травня. Звідси, вихідною
точкою ставав принцип, узятий за приклад з тогочасного британського конституціоналізму «rex regnat sed non gubernat» (король панує, але
не управляє). Відповідно, за конституцією король звільнявся від відповідальності «sui generis»
і приймав рішення тільки після вислуховування
думки з цього приводу членів Уряду, який мав
достатньо цікаву і не звичну як для нашого часу
назву - «Сторожа Прав». Однак таке рішення набувало законної силу тільки тоді, коли воно було
підписане відповідним міністром. Останній у цій
ситуації брав на себе відповідальність за дії короля перед Сеймом. Як на наш погляд, це був чи
не вперше застосований у тогочасному конституціоналізмі принцип контрасигнації. Явною новелою стало також запровадження і принципу
кримінальної відповідальності міністрів. Міністри повинні були звітувати перед спеціальним
сеймовим (парламентським) судом у разі вчинення дій, що суперечать конституції чи іншому
закону після прийняття відповідної ухвали
об’єднаними палатами сейму. Конституція вво-
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дила також принцип парламентської (тобто політичної) відповідальності. Тому у випадку, коли
більшість двох третіх об’єдна-них палат парламенту вимагатимуть зміни міністра, “король відразу ж на його місце повинен був домінувати
іншого”[14, с.65].
Найвищу виконавчу владу конституція надавала уряду - Сторожі Прав. Цей орган за задумом творців конституції мав «…доглядати за цілістю та дотриманням прав”. До складу уряду
мав увійти сам король, а також примас Польщі
(як голова римо-католицького духовенства країни та одночасно керівник Комісії національної
освіти), п’ять міністрів (поліції, внутрішніх
справ, закордонних справ, війни (оборони) та
державної скарбниці (фінансів), а також спадкоємець польського трону та маршалок палати депутатів. Сторожа Прав була певним видом королівської ради, в якій король мав працювати з
найважливішими міністрами.
Конституція обмежувала не тільки виконавчі, але і законодавчі повноваження короля. До
моменту її схвалення панував звичай, що сейм
становлять т.зв. три “сеймуючі стани: король,
сенат і палата депутатів”. «Урядовий Закон» домінуючу роль віддав останній, а монарх перестав
бути взагалі одним із “сеймуючих станів”. Король втрачав право санкціонування законів; у
нього залишилися тільки повноваження щодо
скликання сейму, який міг теж збиратися на основі
закону, якби у визначений термін король не призначив вибори та не скликав парламент. Монарх
мав право законодавчої ініціативи, але міг її реалізувати тільки спільно зі Сторожею Прав. З вищевказаного випливає, що положення статті сьомої
Конституції 3-го травня зближували устрій Речі
Посполитої з принципами, які панували в англійській конституційній монархії того часу.
Система судової влади була представлена в
статті восьмій «Урядового Закону». Функції судової влади не могли виконуватися ні законодавчою владою, ані королем, а винятково “…тільки
магістратурами (на цей час установленими та
вибраними”[14, с.68]. Суди мусили бути “завжди
готовими”, тобто постійно функціонувати. Однак, варто окремо підкреслити, що, зберігаючи
загалом становий поділ суспільства, конституція
залишала для кожного з цих станів окрему систему
судів, що явно не відповідало загальнодемократичним тенденціям розвитку судових систем перших
конституційних держав.
У статтях дев’ятій та десятій, які стосувалися регенції та освіти королівських дітей, звертається увагу на підпорядкування цих питань

сеймовому нагляду. Сейм повинен був контролювати, щоб під час виховання прищеплювали їм
“релігію, любов до доброчесності, вітчизни, свободи та конституції польської”. Остання стаття
«Урядового Закону» стосується “збройної сили
народу”. Згідно з положеннями цієї статті, нація
сама повинна дбати про оборону територіальної
єдності держави та її суверенності, політичних і
громадянських свобод. Ці положення мали новаторський характер не тільки в світлі польської
оборонної доктрини.
Торкаючись безпосередньо питання структури першої польської конституції, не можна не
побачити і певної неузгодженості її внутрішньозмістовної сторони з базовими на той час уявленнями про сутність конституції. Адже, ще декілька років перед Конституцією 3-го травня, в
п.16 французької Декларації прав людини і громадянина прямо було зазначено, що «суспільство, в якому не забезпечено користування права і
не проведено розподілу влади, не має конституції» ”[1]. Якщо положення про розподіл влади
безпосередньо мають місце в тексті першої польської конституції, то з другим елементом конституції як такої (інститутом прав і свобод), - ситуація виглядає зовсім по-іншому. Адже положення
стосовно статусу окремих суспільних верств
(станів) з Конституції 3-го травня та факт збереженості феодальної залежності селян, - дуже
важко назвати повноцінним «конституційним
елементом» у контексті вищезгаданого положення з Декларації прав людини і громадянина.
Перша польська конституція була чинною
дуже короткий час і майже залишилася незреалізованою. Цьому, з одного боку, сприяло фактичне несприйняття значною частиною шляхти,
особливо великими землевласниками-магнатами, багатьох її положень. З іншого ж боку, держави-сусіди і без того вороже (по-загарбницьки)
на той час налаштовані проти Польщі, в принципі не могли допустити появи біля їхніх кордонів
конституційної держави (свого роду «вогнища
революції»). Тому дуже скоро, при явній «допомозі» царського двору було спровоковано появу т.з.
Тарговицької Конфедерації, до якої вже 22 липня
1792 року приєднався один зі співавторів Конституції 3-го травня король Станіслав Понятовський.
Остаточно перші конституційні потуги польського
народу були придушені разом із самою польською
державою під час її третього поділу (1795).
Надії поляків на відновлення незалежності
відродилися з початком війни Наполеона з Пруссією у 1806 р., яка закінчилася перемогою французів. У результаті цієї війни за Тільзітським ми-
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рним договором 1807 р. з польських земель І і ІІ
поділу, що належали Пруссії (без Гданська та
Бялистока), було утворено Варшавське Князівство. В 1809 р. його територію збільшено за рахунок земель ІІІ поділу, що належали Австрії (Краків, Люблін, Радом, Сєдліце). Варшавське князівство було проголошено конституційною монархією, об’єднане спільним союзом з Королівством Саксонії. Корону Князівства успадкував
Фредерик Август - саксонський король. Державний устрій Князівства було врегульовано окремим конституційним законом, підписаним Наполеоном Бонопардом у Дрездені 22 липня 1807 р.
Фактично це була октройована конституція, яка
тільки невеликою мірою поновлювала інститут
польської держави. Спочатку цей документ було
оприлюднено французькою мовою, а через декілька місяців – перекладено польською мовою.
Неперевершеною заслугою цього закону для
становлення польського конституційного права
було запровадження фундаментального принципу загальної особистої свободи, оскільки саме
він зліквідовував кріпосну залежність селян.
Останнє фактично означало запровадження
принципу рівності усіх громадян перед законом
без огляду на станову належність [20].
Після остаточної поразки Наполеона на
міжнародному конгресі у Відні були прийняті
рішення, які впорядковували європейські справи.
З-поміж інших вирішувалася там і подальша доля земель Варшавського Князівства, які залишались під окупацією російських військ. Два західні департаменти - познанський та бидгоський перейшли до Пруссії як Велике Познанське Князівство, Краків з округом отримав статус вільного міста, а з решти майже восьми департаментів
було утворено Польське Королівство (назване
згодом у практичному житті - Конгресовим). Це
територіальне утворення вважалося нерозлучно
об’єднаним з Російським Царством і отримало
шляхом октроювання конституцію, підписану
царем Олександром І 27 листопада 1815 р. Незалежно від свого походження, ця конституція була найліберальнішим основним законом на фоні
тодішніх конституційних і абсолютних монархій
у Європі. Відсутність точності мови цього акта,
невипадкова багатозначність формулювань були
передумовами порушення конституції при збереженні видимості легальності, невідповідності
конституційного тексту та практики [21].
Висновки. Конституції Варшавського Князівства (1806) та Польського Королівства (1815)
не були прямо пов’язані з Конституцією 3-го
травня. Мало того, вони мали діаметрально про28

тилежні шляхи виникнення й, очевидно, не однакові цілі. Однак без короткочасної спроби переходу Польщі до конституційних форм правління
у 1791-92 рр., пізніших октройованих конституційних актів для різних частин колись єдиної
польської держави ні з боку наполеонівської
Франції, ні, тим більше, з боку імператорської
Росії, напевно, просто не було б. Ці два документи, в умовах відсутності польської держави як
самодостатнього явища, ніби створювали видимість продовження закладених «Урядовим Законом» традицій конституційного правління. Водночас, не зважажючи на короткий термін дії
першої польської конституції (1791) та ряд її
суттєвих недоліків, остання мала визначальний
вплив виникнення та розвиток конституційних
ідей та поглядів у польській політико-правовій
думці протягом усього ХІХ ст., а також для
польського конституціоналізму ХХ ст. Так, після
відновлення державної незалежності Польщі по
Першій світовій війні її Березнева (1921 року)
Конституція у своїй преамбулі прямо зверталася
до “…чудової традиції вікопомної Конституції 3го травня”[15, с.8]. У Маніфесті Польського Комітету Національного Визволення (1944) було
задекларовано, що “Загальнопольська Національна Рада та Польський Комітет Національного
Визволення діють на підставі Конституції 17 березня 1921 року”[17, с.96]. І нині чинна Конституція Республіки Польщі (1997) також прямо говорить про звернення до польських традиції конституціоналізму та «продовження кращих традиції Першої та Другої Республіки» [16]. Отже,
Конституція 3-го травня була і залишається надалі одним із «наріжних каменів» польської конституційної традиції.
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SOURCES (BEGINNING) OF THE POLISH CONSTITUTIONALISM
Summary
The article is devoted to the analysis of the first constitutional acts of Poland and their influence on
process of development of the Polish constitutionalism. The Constitutions of the Warsaw Principality (1806)
and Constitution Polish Kingdom (1815) are considered the provision of the first Polish Constitution (1791),
and also the interrelation of these documents with later constitutional acts is investigated.
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Заступник керівника Апарату Верховного Суду України, начальник управління забезпечення
діяльності Судової палати у господарських справах, Київ
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ СУДУ ЯК СКЛАДОВІ ПРАВА
НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Як одну із засад
здійснення правосуддя стаття 6 Закону України
“Про судоустрій України” (далі – Закон) передбачає право на судовий захист. Відповідно до
Конституції України права і свободи людини і
громадянина, як вища цінність, є безпосередньо
діючими, визначають сутність, зміст і спрямованість законів та забезпечуються правосуддям з
гарантуванням кожному судового захисту його
прав і свобод. Право на судовий захист відноситься до основних невідчужуваних прав і свобод, одночасно виступає гарантією всіх інших
прав та свобод і в силу положень ч.2 ст. 22 Конституції України не може бути обмежено ні за
яких обставин. Право на судовий захист означає
не тільки право на звернення до суду, але і можливість одержати реальний судовий захист у формі
відновлення порушених прав і свобод відповідно
до законодавчо закріплених критеріїв, що у нормативній формі визначають, у якому суді і за якою
процедурою підлягає розгляду конкретна справа.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Незалежність та неупередженість суду як складові права на судовий захист були предметом
дослідження таких відомих вітчизняних правників
як В.Г.Буткевича, В.Г.Гончаренка, В.В.Городовенка,
Ю.М.Грошевого,
В.Т.Маляренка,
П.Ф.Мартиненка, С.Д.Мігоряну, П.Пилипчука,
М.Д.Савенка, Н.В.Сібільової, В.С.Скоморохи,
Шевчука С.В. та інших. Окрім названих авторів
вивченням цієї проблематики займалися зарубіжні, зокрема, російські вчені: О.Д.Бойков,
І.Л.Петрухін, В.І.Полудняков, Ю.І.Стецовський
тощо. Разом з тим, проблема незалежності та неупередженості суду в комплексі з напрацюваннями вітчизняної судової практики та практики
розгляду справ Європейським судом з прав людини (далі – Європейський Суд) не була предметом самостійного дослідження. Наведене і обумовлює актуальність цієї наукової розвідки.
Мета статті. Метою даної статті є проведення ґрунтовного аналізу правової природи незалежності та неупередженості суду. Для досягнення зазначеної мети поставлені наступні завдання: щодо розуміння змісту понять “незалежність та “неупередженість” суду та їх значення
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для Верховного Суду України; виокремлення
позитивних і негативних моментів у діяльності
національних судів загальної юрисдикції та її
найвищого судового органу у порівнянні з практикою Європейського Суду; з’ясування конкретних шляхів вирішення проблеми незалежного та
неупередженого суду в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до ч.1 ст. 6 Закону захист прав,
свобод і законних інтересів гарантується усім
суб’єктам правовідносин незалежним та неупередженим судом. Щоб визначити, чи може суд
вважатися “незалежним” у розумінні положень
Конституції України, Конвенції про захист прав і
основних свобод людини (далі – Конвенція) та
Закону, варто враховувати порядок призначення
(обрання) і тривалість строку здійснення повноважень суддями, наявність можливості захисту
проти зовнішнього тиску і підстави, що дозволяють установити, чи не є незалежність фіктивною. Однак зазначені критерії є досить загальними і не розкривають специфіку і сутність поняття “незалежний суд”.
Реалії сьогодення дають підстави для висновку, що за 15 років незалежності нашої держави суд у ній так і не став незалежним. “У суспільстві поки-що не визріло розуміння того, що
така незалежність потрібна, насамперед для його
нормального розвитку, а не лише суддям” – зазначає П.П.Пилипчук [11] Потрібно погодитися
із Скоморохою В.С. про те, що становлення правової держави залежить і від утвердження незалежності судової влади, яка є характерною ознакою правової держави, важливою частиною у
системі поділу влади. Рівень незалежного правосуддя визначає і рівень захисту прав і свобод
людини” [14, c.71-72].
Вперше право кожного на розгляд справи
щодо його прав та обов’язків або кримінального
обвинувачення стосовно нього незалежним і неупередженим (безстороннім) судом було закріплене у Загальній декларації прав людини та
отримало свій розвиток у Конвенції, Міжнародному пакті про громадянські і політичні права
тощо [7; 12, c.181-201]. Зокрема, пунктом 1 Основних принципів незалежності суддів встанов-
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лено вимогу про те, що незалежність суддів повинна бути гарантована державою і закріплена в
її конституції та законах, а уряди та інші установи зобов’язані поважати і дотримуватися принципу незалежності суддів [10]. Крім того, наприклад, Рекомендація № R(94) 12 Комітету Міністрів
Ради Європи містить положення про те, що виконавча і законодавча влади повинні гарантувати незалежність суддів та утримуватися від кроків, які б
могли поставити її під загрозу [5]. Тобто, незалежність суду повинна гарантуватися згідно з положеннями Конвенції та конституційними принципами, зокрема щодо включення певних положень
до конституцій або законодавчих актів.
За змістом положень Закону при прийнятті
нових законів або внесенні змін до діючого законодавства не допускається звуження змісту та
обсягу передбачених законом гарантій самостійності судів, їх незалежності та правової захищеності (ч. 8 ст. 14), неприпустимим є зменшення
грошового забезпечення суддів (ч. 1 ст. 123) та
скорочення видатків у поточному фінансовому
році (ч. 3 ст. 120). Здавалося б, на законодавчому
рівні держава створила механізм, який є надійною гарантією такої засади правосуддя як незалежність суду.
На жаль, в українському суспільстві, в парламенті та Уряді, ще існує нерозуміння важливості вирішення проблеми незалежності суду. Така
постановка питання не може залишати Верховний Суд України стороннім спостерігачем на
трибуні під час гри політиків, який постійно доводить, що ігнорування законодавчою і виконавчою владою гарантій незалежності суду є неприпустимим. Про це свідчать неодноразові звернення з відповідними поданнями до Конституційного Суду України.
Так, Конституційний Суд України рішенням від 24 червня 1999 р. № 6-рп/99 (справа про
фінансування судів) визнав такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) положення ст. 42 Закону України “Про Державний бюджет України на 1999 рік” у частині надання повноважень Уряду обмежувати видатки з
Державного бюджету на утримання судових органів без урахування передбачених ст. 130 Конституції України гарантій їх фінансування. За змістом
цього рішення видатки Державного бюджету на
утримання судової влади захищені безпосередньо
нормами Конституції України і не можуть бути
скорочені органами законодавчої або виконавчої
влади нижче рівня, який забезпечує можливість
повноцінного здійснення правосуддя [1, c.169].

Рішенням Конституційного Суду України
від 20 березня 2002 р. № 5-рп/2002 у справі № 115/2002 (справа щодо пільг, гарантій і компенсацій) визнано неконституційними положення ст.
58 Закону України “Про Державний бюджет
України на 2001 рік” щодо зупинення дії положень низки законодавчих актів в частині надання
пільг, компенсацій і гарантій, які фінансуються з
бюджетів усіх рівнів, у тому числі і суддям. У
рішенні по цій справі зроблено висновок про те,
що норми про матеріальне і побутове забезпечення суддів, їх соціальний захист, встановлені,
зокрема, ст. ст. 44, 45 Закону України “Про статус суддів”, не можуть бути скасовані чи знижені
(зменшені) без відповідної компенсації [2, c.10].
Суспільно-політичні трансформації в житті
українського соціуму кінця 2004 р., його прагнення до побудови дійсно демократичного суспільства та прихід до влади в державі нової команди політиків, здавалося б повинні були позитивно вплинути на вирішення проблеми щодо
незалежності суду. Однак у зв’язку з прийняттям
Верховною Радою України 25 березня 2005 р.
Закону України “Про внесення змін до Закону
України “Про Державний бюджет України на
2005 рік” та деяких інших законодавчих актів
України” порушені положення ч. 3 ст. 11 та п. 4 ст.
43 Закону України “Про статус суддів” щодо неможливості зниження у зв’язку з прийняттям інших нормативних актів рівня матеріального забезпечення судді та встановлення розміру довічного
грошового утримання судді. І в цьому випадку
Верховний Суд України змушений був скористатися правом на звернення до Конституційного Суду України з метою недопущення зменшення обсягу державних гарантій незалежності суду.
Але це тільки одна з багатьох складових
проблеми діяльності незалежного суду. Для
України, в якій донедавна суд здебільшого вимушений був займати місце останньої ланки в
ланцюгу чергового, чітко спланованого судового
переслідування, саме розуміння незалежності
суду є нагальною потребою. Входження України
до Ради Європи та проголошення європейського
курсу розвитку підтверджують зазначене. В рамках ООН, Ради Європи та інших міжнародних
організацій розроблені певні рекомендації щодо
стандартів незалежності суддів, зокрема: Основні
принципи, що стосуються ролі юристів, Основні
принципи незалежності судових органів, Європейська хартія про статус суддів тощо [10]. Згідно
з цими документами суддя повинен здійснювати
свої функції незалежно, на основі власної оцінки
фактів і відповідно до усвідомленого розуміння
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права, вільно від будь-якого зовнішнього впливу
чи тиску. Вказані міжнародні інституції надають
великого значення саме питанню унеможливлення впливу на суд чи втручання в його діяльність,
що особливо актуально для України.
Однак, з цього приводу показовою є практика Європейського Суду, який 25 липня 2002 р.
ухвалив рішення у справі (Совтрансавто-Холдинг проти України), і, нажаль, констатував про
порушення права компанії на розгляд справи незалежним судом. Такий висновок Європейського
Суду ґрунтувався на визнанні ним звернення до
судів органів державної влади з питань, які були
предметом розгляду у конкретній справі, зокрема
мались на увазі відповідні дії Президента України, Голови Вищого арбітражного суду України
та окремих посадових осіб виконавчої і законодавчої влади. У контексті вирішення цієї справи
Європейський Суд визнав, що заявник міг
об’єктивно мати причини для побоювання стосовно незалежності та неупередженості суддів [3,
c.321]. Прикро, що такі випадки втручання в діяльність суду з боку представників органів державної влади є непоодинокими і свідчать, окрім
усього, про брак поваги до самого функціонування судової влади.
Таким чином, маємо можливість говорити
як про об’єктивний (інституціональний), так і
суб’єктивний (функціональний) аспекти незалежності суду. На нашу думку, реалізація інституціональної складової передбачає: 1) проголошення і законодавче закріплення принципу поділу державної влади і дотримання його державою;
2) формування самостійної, автономної і самоврядної судової системи поза структурами й органами законодавчої і виконавчої влади, а також
інших органів та інститутів громадянського суспільства; 3) заборона іншим державним органам
здійснювати функції, притаманні судовій владі;
4) заборона на створення надзвичайних і особливих судів; 5) заборона приймати законодавцем
нормативно-правові акти, які анулюють з ефектом зворотної сили рішення суду.
Основний Закон закріплює принцип незалежності суддів при здійсненні правосуддя, який
знаходить свій розвиток і гарантується нормами
статей багатьох законодавчих актів: Законів
України “Про судоустрій України”, “Про статус
суддів”, “Про Вищу раду юстиції”, окремими
статтями КоАП України, КК України, КПК
України, ЦПК України, ГПК України, КАС
України та іншими нормативно-правовими актами. Разом з тим, аналіз практики застосування
норм чинного законодавства, зокрема положень
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Закону України “Про статус суддів”, свідчить
про наявність недоліків у забезпеченні інституціональної складової незалежності суду, причинами яких убачаються: 1) недосконалість нормативної регламентації засад фінансування судів та
нормативного регулювання порядку здійснення
фінансового забезпечення судів; 2) низька прозорість фінансування процесу фінансування судів;
3) наявність диспропорції у розмірах фінансування Верховного Суду України, вищих, апеляційних та місцевих судів.
Щодо функціональної складової незалежності суду, то, на наш погляд, вона відображається в тому, що сама процедура здійснення правосуддя повинна забезпечити судді вільні від
будь-яких думок, впливів і втручань розгляд і
вирішення спору, в тому числі і вираження своїх
переконань у конкретній справі під час наради
суддів. Отже, якщо в країні суд є залежним, то
прагнення про створення механізму ефективного
захисту прав і свобод людини і громадянина,
юридичних осіб, побудови демократичної правової держави назавжди можуть залишитися пустими деклараціями. Тому обсяг гарантій незалежності суддів має визначатися завданням та функціями судової влади, але досягнутий їх рівень
не повинен бути зменшений. Необхідно погодитися з твердженнями Савенка М.Д., який з цього
приводу зазначає: “Форма правового джерела,
яким регулюється створення суду, його компетенція, організаційне, кадрове, матеріально-фінансове забезпечення, правовий статус судді, здійснення судочинства тощо значною мірою впливають на ступінь незалежності суду. Чи вищими
за юридичною силою в системі джерел національного права нормативно-правовими актами регулюється питання діяльності суду, тим вище
гарантії його незалежності” [13, c.35].
Зважаючи на наведене, в контексті значення судової незалежності для Верховного Суду
України можливо стверджувати про виокремлення “верховної” складової незалежності найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції стосовно здійснення права на судовий захист. До такого висновку ми приходимо,
виходячи з аналізу окремих норм Конституції
України та інших законодавчих актів. Так, суддя
Верховного Суду України відповідно до ч. 4 ст.
126 Конституції України обіймає посаду безстроково та обирається на посаду парламентом у
порядку встановленому законом. Ці позиції відтворено у ч.1 ст. 48 Закону, згідно з якою до
складу Верховного Суду України входять судді
Верховного Суду України, обрані на посаду
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безстроково. Обрання на посаду судді Верховного Суду України здійснюється згідно із Законом
України “Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною
Радою України” від 18 березня 2004 р. Відповідно до ст. 98 Закону України “Про судоустрій
України” органом, що здійснює дисциплінарне
провадження, зокрема щодо суддів Верховного
Суду України, є Вища рада юстиції, а порядок
такого провадження визначається Законом України “Про Вищу раду юстиції” від 15 січня 1998 р.
Згідно із ст. 130 Конституції України держава забезпечує фінансування та належні умови
для функціонування судів і діяльності суддів. За
змістом ч. 2 ст. 120 Закону Верховний Суд України щодо фінансового забезпечення здійснює
функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України. Крім цього, нормами
чинного процесуального законодавства встановлюється, що рішення Верховного Суду України є
остаточними і оскарженню не підлягають (хоча, ст.
237 КАС України і передбачає можливість перегляду за винятковими обставинами судових рішень
в адміністративних справах за умови визнання судових рішень міжнародною судовою установою,
юрисдикція якої визнана Україною, такими, що
порушують міжнародні зобов’язання України).
Отже, маємо підстави стверджувати про
“верховний” аспект незалежності найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції, реалізація якого досягається встановленням
конкретних приписів як у нормах матеріального,
так і процесуального права: 1) безстроковість
обрання судді Верховного Суду України; 2) особливий порядок здійснення процедури дисциплінарного провадження щодо судді Верховного
Суду України; 3) здійснення Верховним Судом
України функцій головного розпорядника коштів
Державного бюджету України; 4) остаточність
рішень Верховного Суду України.
Справжня незалежність суду при здійсненні правосуддя може бути забезпечена лише за
умови суворо дотримання і самими суддями вимог матеріального і процесуального законодавства. “Підкорення судді тільки нормі закону дозволяє йому бути незалежним, не даючи в той же
час можливості перерости цій незалежності у
сваволю” – слушно зазначає російський дослідник О.Д.Бойков [4, c.87]. Тобто, вимога про незалежність суддів при здійсненні правосуддя адресується в першу чергу до самих суддів. Вони
повинні бути самостійними при ухваленні рішення
і не піддаватися будь-якому впливу, зокрема і суддів, які займають адміністративні посади. Суддя

зобов’язаний при розгляді справи застосовувати
закон і не вправі обґрунтовувати своє рішення мотивами щодо якихось інших обставин.
Щодо змісту поняття “неупередженість” у
розумінні ч. 1 ст. 6 Закону, то, на наш погляд,
воно доповнює поняття “незалежність” в контексті здійснення права на судовий захист і підлягає оцінці за двома критеріями: 1) наявність
особливих особистих переконань того чи іншого
судді щодо конкретної справи; 2) достатність
гарантій, що дозволяють виключити будь-який
правомірний сумнів щодо цього (як зазначив Європейський Суд у справі “Морріс проти Сполученого Королівства” у вирішенні питання неупередженості (безсторонності) суд має бути суб’єктивно вільним від особистої упередженості чи
необ’єктивності та об’єктивно безстороннім для
чого повинен надати гарантії, щоб унеможливити обгрунтовані сумніви щодо цього [16, c.194195]). Очевидно, що саме другий підхід буде більш
значимим для розгляду справи. Розгляд спору судом повинен братися до уваги при вирішенні питання про наявність за конкретних обставин правомірної підстави сумніватися в неупередженості
суду. Але одна лише наявність особливих поглядів
судді не відіграє вирішальної ролі, оскільки визначальним фактором у даному аспекті є об’єктивність і обґрунтованість висловлених сторонами чи
іншими заінтересованими особами побоювань в
упередженому ставленні суду до них.
Положення про неупередженість суду забезпечується встановленням у процесуальних
законах застережень, які виключають участь судді у повторному розгляді справи, а також щодо
відсторонення його від участі в розгляді справи
за наявності обставин, які породжують сумнів у
його об’єктивності. Якщо такі обставини вбачаються, то суддя повинен заявити самовідвід.
На таких же підставах відвід судді вправі заявити
особи, які беруть участь у розгляді справи.
Тобто, за допомогою інституту відводу суддів
досягається не тільки неупередженість, безсторонність правосуддя у конкретній справі, але й
гарантується дотримання принципу законності
під час розгляду справ у судах взагалі. Цей
інститут має на меті створити переконання у
сторін та в інших учасників процесу про те, що
справа розглядалася і була вирішена неупереджено та абсолютно об’єктивно, що в свою чергу
сприяє підвищенню авторитету судових рішень.
Крім цього, участь у розгляді справи судді, коли
він не має права її розглядати і підлягає відстороненню, тягне за собою скасування судового
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рішення. Це положення відтворено у відповідних
нормах процесуального законодавства.
Для утвердження суспільної думки про
неупередженість суду під час здійснення правосуддя суддя сам повинен бути неупередженим,
не виявляти будь-яких прихильностей і переваг,
не піддаватися будь-якому впливу та іншим діям,
що можуть розцінюватися як вплив, на незалежний і справедливий процес розгляду справи. На
наш погляд, український суд має шанс стати
неупередженим не тільки у власному розумінні,
а й у сприйнятті його суспільством, коли будуть
дотримані наступні позиції: 1) формування
самого поняття неупередженості або підкорення
суддів під час здійснення правосуддя тільки
закону; 2) створення юридичних та інших гарантій неупередженості; 3) формування відповідних
правових інститутів юридичної відповідальності
(адміністративного та кримінального характеру)
за втручання у здійснення правосуддя.
До останньої позиції слід віднестися уважно, оскільки ст. 376 КК України містить норму
щодо втручання в діяльність судових органів.
Однак, ця норма далека від досконалості, оскільки за її змістом відповідальність за таке втручання настає тільки тоді, коли особа має на меті перешкодити виконанню ним своїх службових
обов’язків або у такий спосіб змусити суд постановити неправосудне рішення. Але уявляється
досить проблематичним довести, що саме таким
мотивом керувалася винна особа, позаяк особи,
які мали намір впливати на суд, як правило, просять або вимагають постановити потрібне “законне” рішення на користь заінтересованої особи. Саме ж поняття втручання чи впливу на суд
по-різному може розумітися в суспільстві, а
представники влади (в тому числі і судової), в
багатьох випадках у такий спосіб добиваючись
потрібного рішення, навіть не задумуються про
те, що втручання в судову діяльність є кримінально караним діянням.
Відповідно до п. 1.1. Європейської хартії
статусу суддів “статус суддів означає забезпечення компетентності, незалежності и неупередженості, яких будь-яка людини законно очікує
від судових органів і від кожного судді, якому довірено захист його прав. Він виключає будь-яке
положення і будь-яку процедуру, які можуть похитнути довіру до цієї компетентності, незалежності і
неупередженості” [15, c.9]. Маючи на увазі, що
поняття “суд” є багатозначним, то неупередженість
суду найбільш яскраво проявляється саме під час
узагальнюючого аналізу статусу судді.
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Національне законодавство містить складну систему гарантій, метою встановлення яких є
забезпечення як об’єктивної, так і суб’єктивної
неупередженості суду у процесі розгляду справи.
Для вітчизняної юридичної науки більш значущим у порівнянні з критерієм об’єктивної неупередженості видається існування неупередженості суб’єктивної. Таку складову неупередженості
Європейський Суд визначає як “відсутність упереджень або тенденційності під час розгляду суддею конкретної справи, викликаної прихильністю якимось ідеям, членством у яких-небудь організаціях, особистими чи сімейними прихильностями” [8, c.2]. Тобто, ця проблема, швидше за все,
полягає у площині суб’єктивної свободи кожного
судді від ідейного чи емоційного тиску, і пов’язана
більше з принципом панування права, визнанням
повагою до багатогранності переконань світського
і релігійного типів, правом і свободою конкретного
судді виносити рішення тільки керуючись законом
і в точній відповідності з ним.
Українському законодавству відомо декілька можливих видів впливу (тиску) на представників суддівського корпусу в цьому аспекті:
суспільний (в найширшому понятті), політичний,
партійний, корпоративний, сімейний тощо. Внаслідок цього сформульовано загальні вимоги, які
встановлює стаття 5 Закону України “Про статус
суддів”, що спрямовані на забезпечення суб’єктивної неупередженості: 1) заборона участі судді в
політичних партіях; 2) заборона судді мати представницький мандат; 3) заборона судді в участі у
професійному об’єднанні, за виключенням суддівського самоврядування; 4) заборона здійснення
суддею підприємницької діяльності, а також сумісництва на посаді судді з іншою оплачуваною роботою, крім наукової, викладацької та творчої.
Ідея суб’єктивної неупередженості традиційно знаходить своє відображення у процесуальному законодавстві, в нормах якого детально
врегульовані питання підстав і порядку відводу
судді у випадках сумнівів у його об’єктивності
чи заінтересованості у вирішенні справи. Але на
відміну від законодавства про судоустрій акцент
зроблено саме на питаннях, пов’язаних з особистою заінтересованістю у вирішенні конкретного
спору, а також з родинними чи сімейними зв’язками. Крім того, вимоги, що забезпечують
суб’єктивну неупередженість, містяться і в Кодексі професійної етики судді.
Об’єктивну неупередженість, тобто неупередженість суддівського корпусу в цілому, на
наш погляд, можливо забезпечити шляхом впровадження таких заходів. По-перше, держава по-
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винна гарантувати існування такого порядку формування суддівського корпусу або відбору і
призначення судді, який не викликав би сумнівів
у його прихильності тільки інтересам правосуддя
і виключав би будь-які форми дискримінації. Подруге, в процесі формування суддівського корпусу (в різних формах і стадіях) беруть участь
Президент України, Верховна Рада України, Голова Верховного Суду України, голови відповідних вищих спеціалізованих судів, з’їзд суддів
України, Вища рада юстиції та відповідні кваліфікаційні комісії суддів. Таким чином, шляхом
участі в цьому процесі глави держави, посадових
осіб судової влади, Вищої ради юстиції та органів суддівського самоврядування має досягатися
можливість мінімізації тиску чи іншого впливу
на існуючі механізми.
Світовій практиці відомі різні способи і
порядки формування суддівського корпусу, але
участь різних гілок влади в цьому процесі визнається найбільш істотною гарантією об’єктивної
неупередженості, за умови, що більша половина
складу органу, який здійснює процедуру, представлена суддями (пункт 1.3. Європейської хартії
про статус суддів). З іншого боку, у процесі, що
розглядається, зазвичай беруть участь і найбільш
авторитетні фахівці інших юридичних об’єднань
– адвокатського, наукового тощо. Видається, що
існуючий порядок формування суддівського корпусу в основному відповідає загальновизнаним
стандартам, незважаючи на те, що потенції суддівського самоврядування реалізуються в процесі
призначення (обрання) особи на посаду судді на
початкових стадіях, але, по суті, є визначальними.
Висновок. Виходячи з наведеного, незалежність та неупередженість суду є взаємодоповнюючими поняттями і виступають як основоположні гарантії здійснення права на судовий захист. Незалежність та неупередженість суду є
основою справедливого правосуддя, оскільки
саме в них концентрується стосовно досліджуваної сфери державної діяльності ідея поділу влади
в правовій державі. Здійснення незалежного і неупередженого правосуддя як центрального механізму, що забезпечує реалізацію прав і основних свобод людини, існування реальної конституції і утвердження верховенства права, є основою будь-якої
демократичної держави та уявляється основним
джерелом авторитету суду в суспільстві.
На даний час, саме шляхом конституційних
звернень Верховний Суд України в змозі впливати на процеси, пов’язані з дотриманням засад
незалежності та неупередженості суду. Хоча в
сенсі проведення в державі політико-правової

реформи надання найвищому судовому органу в
системі судів загальної юрисдикції права законодавчої ініціативи в парламенті сприяло б вирішенню питань, пов’язаних з утвердженням незалежності та неупередженості суду, не шляхом
ініціювання та здійснення конституційного судочинства, а виваженого, фахового і ґрунтовного
законотворення.
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INDEPENDENCE AND DISAFFECTION OF COURT AS THE COMPOUND RIGHTS FOR
JUDICIAL PROTECTION AND THEIR VALUE FOR THE SUPREME COURT OF UKRAINE
Summary
The independence and disaffection of court is by complementary concepts and act as basic of the
warranty of accomplishment of the right for judicial protection. The independence and disaffection of court
are the basis fair justice, as in them the idea of division of an authority in a lawful state concentrates. The
accomplishment of independent and unbiased justice as central mechanism, which provides realization of the
rights and fundamental freedoms of the person, existence of the real constitution and assertions of the
supremacy of law, forms the basis any democratic state and it is represented by the basic source of authority
of court in society.
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ЕВОЛЮЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ПІДХОДІВ ДО
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ ДЕРЖАВИ
(НА ПРИКЛАДІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА УКРАЇНИ)
Постановка проблеми. В умовах політичної нестабільності і, як наслідок, економічної
нестабільності, в Україні особливо важливо визначити ті державні інституції, які здатні самостійно і незалежно від політичної кон’юнктури у
суспільстві та державі реалізувати обов’язки
останньої стосовно суспільства та людини. До
таких відносяться, в першу чергу, центральний
банк держави – Національний банк України.
Конституція України 1996 р. у ст. 99 закріпила, що забезпечення стабільності грошової
одиниці є основною функцією центрального банку держави – Національного банку України.
У ст. 100 зафіксовані ще два важливих положення: „Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово-кредитної політики
та здійснює контроль за її проведенням. Правовий статус НБУ визначається законом” [1, c.35].
Отже, за цими конституційними положеннями
Національний банк України свою основну функцію здійснює незалежно від інших органів державної влади. З одного боку, як зазначає В. Кротюк, це свідчить про високий ступінь незалежності Центрального банку держави (далі ЦБ) при
прийнятті рішень, пов’язаних з реалізацією поставлених перед ним завдань [19, с.21-26]. З іншого боку, на практиці багато державних органів
(насамперед законодавча і виконавча влада) у
змозі справити реальний вплив на стійкість національної валюти – гривні.
У цьому зв’язку вимагається розробка такої
концепції правового статусу Нацбанку, яка б забезпечила його правове та фактичне становище,
як органу державної влади, що має у конституційному механізмі держави, по можливості, незалежний характер. А досягнути цієї мети, на
думку автора, неможливо без аналізу еволюції та
сучасного стану нормативно-правових підходів
до конституційно-правового статусу Центрального банку держави.
За таких умов може бути в пригоді цікавий
досвід зарубіжних держав у цій сфері. Мова не
йде про непродуману рецепцію зарубіжних інститутів. Хоч і не можна заперечити, що досягнення світової науки і практики повинні бути
використані у період перегляду та уточнення

концепції правового статусу Нацбанку України.
Вибір автора для порівняльно-правового аналізу
таких країн, як Великобританія та Україна, - невипадковий.
Аналіз інституту ЦБ у названих державах,
які до того ж належать до різних правових систем, дозволяє наочно продемонструвати різні
підходи до правового становища верхньої ланки
банківської системи.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Теоретичною базою даного дослідження праці
провідних учених у галузі фінансового права –
Л.В. Брічко [10, с.150], Л.К. Воронової [11, c.90],
Ю.А. Ровінського [23, с.124-129]. Базою роботи
послужили також наукові праці у сфері правового регулювання банківських відносин провідних
учених: М.М. Агаркова [8, с.263-267], І.Б. Заверухи [14, с.141-151], Є.В. Карманова [15, с.387393], О.П. Орлюк [20, с.79-87], П.С. Пацурківського [21, с.118-121], А.О. Селіванова [24, с.78],
В.М. Столяренка [25, с.93-121], Г.А. Тосуняна
[26, с.196-203]. Дослідження М.М. Агаркова поглибили розуміння поняття „центрального банку”, ученим було розроблено критерії класифікації та проведена детальна характеристика видів
центральних банків.
Дослідженню правової природи банківських відносин присвячені праці учених у галузі
банківського права Л.Г. Єфімової [13, с.219-223],
Є.В. Карманова [15, с.284], І.С. Гуревича [12,
с.21-26], які з позицій банківського права займалися розробкою таких питань, як зміст банківських правовідносин, підстави їх виникнення і
припинення, а також суб’єкти банківських відносин та їх правовий статус.
Окремої уваги заслуговують праці О.П.Орлюк [20, с.82-84] і В.М. Столяренка [25, с.123157], які, досліджуючи конституційно-правовий
статус центрального банку держави, зазначали,
що незалежність центрального банку потрібно
розглядати як запоруку соціальної стабільності,
нормального розвитку суспільства, міцного конституційного ладу.
Мета статті полягає у з’ясуванні ступеня
наукової розробки проблеми, у визначенні на
основі аналізу теоретичних положень діючого віт-
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чизняного і зарубіжного законодавства та накопиченого історичного досвіду, місця ЦБ у системі
органів державної влади, а також ступеня його незалежності, необхідної Центробанку для успішної
реалізації покладених на нього завдань.
Виклад основного матеріалу дослідження. Банк Англії – один із найстарших Центральних банків у світі, створених відповідно до акта
Парламенту в 1694 році. Необхідність в організації такого банку (створеного спочатку у формі
акціонерної компанії) була продиктована дефіцитом коштів у державі в період ведення Вільгельмом III війни із Францією. Для фінансування
воєнних дій йому вдалося мобілізувати 1,2 млн.
фунтів стерлінгів під 8% річних, що вважалися в
той час помірною ставкою [17, с.37-39]. Така була
сума першої позики Банку Англії англійському
уряду. Банк був створений як акціонерна компанія,
до якої увійшли 1268 акціонерів [22, с.36-37].
За цю та наступні послуги Банку був наданий ряд важливих привілеїв, що зміцнило його
позиції стосовно інших банків. Банк Англії став
не тільки банкіром уряду, але й, в остаточному
підсумку, одержав монопольне право на випуск
банкнот в Англії та Уельсі. Крім того, Банку було дозволено продавати й купувати золото і срібло, випускати переказні векселі, здійснювати
угоди з комерційними векселями, надавати позички під забезпечення, у тому числі товарне. Банку, однак, не дозволялося надавати позички Королеві без санкції Парламенту.
Спочатку Банк Англії мав широку мережу
філій, які здійснювали банківські функції, крім
кредитування Уряду та емісійної діяльності.
Банк брав активну участь у приватному комерційному обороті, випускаючи переказні векселі,
здійснюючи облік векселів приватних осіб, а також надавав позички під вексельне, товарне й
інше ліквідне забезпечення. Разом з тим, саме
право на емісію грошових знаків стало причиною трансформації Банку Англії в центральний
банк. Це також було продиктовано необхідністю
зберігати стабільність грошового обігу.
Регулювання діяльності Банку з 1844 року
здійснювалося на основі Закону „Про статут Банку Англії”, відомого ще як Акт Роберта Піля
[16, с.27-29]. Протягом XIX ст. грошова політика
визначалася в основному умовами золотого стандарту, при якому рух курсу національної валюти було пов’язано із припливом / відтоком золота. Протягом першої половини сторіччя основна
тенденція виявлялася в тому, що дисконтна ставка Банку Англії скоріше випливала з ринкових
ставок, а не визначала їх [9, с.37-39]. Однак з роз38

витком акціонерних банків, коли банківські депозити стали відігравати домінуючу роль у формуванні грошової маси, курсові коливання стали менше впливати на ринкові процентні ставки.
Грошово-кредитна політика Великобританії на початку XX століття визначалася такими
факторами: по-перше, світовою війною, у ході
якої Великобританія відмовилася від золотого
стандарту; по-друге, післявоєнною дискусією
щодо того, чи повинна Великобританія повернутися до золотого стандарту; нарешті, відходом
від золотого стандарту в 1931 році, за яким пішла політика „дешевих грошей”, що мала метою
заохотити розвиток внутрішнього кредиту, а випуск банкнот зробити залежним від потреб населення в наявній валюті.
Наглядові функції Банку Англії також розвивалися протягом XIX і початку XX ст.ст. Банк
виявляв особливу увагу до фінансового стану
банків та інших кредитних інститутів з двох основних причин:
1) Комерційна діяльність Банку, а отже, і
його операції на грошовому ринку з метою проведення кредитно-грошової політики включали
купівлю переказних векселів, які випускалися
компаніями для фінансування торгівлі й гарантувалися банками, які акцептували векселі. Тому
кредитоспроможність цих банків, що акцептують, була дуже важливою для визначення якості
активів, які перебували на балансі Банку;
2) Протягом тривалого періоду часу Банк надавав підтримку банкам, які, будучи в принципі
платоспроможними, випробовували недолік ліквідності і в зв’язку з цим втрачали довіру своїх вкладників, оскільки банкрутство подібних кредитних
установ могло призвести надалі до втрати довіри
до всієї банківської системи [9, c.38-41].
Нагляд здійснювався шляхом неформальних зустрічей між Банком і окремими інститутами, заснованими на звітах, що подаються Банку.
Домінуюче положення Банку у високоструктурованій і централізованій фінансовій системі Великобританії сприяло сприйняттю цього неформального й гнучкого підходу до банківського
нагляду.
У 1946 році Банк був націоналізований відповідно до прийнятого Закону „Про Банк Англії”
[4, Ch.20], за яким його акціонерний капітал, що
становив на той момент 14.553.000 фунтів стерлінгів, був переданий казначейству, а колишні
власники одержали щедру компенсацію у вигляді державних облігацій.
Цим відбулося законодавче закріплення за
Банком Англії функцій Центрального Банку. Він
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став визначати грошову політику (Закон „Про
грошовий обіг і банкноти” 1954 року), відповідно до закону змінилося його місце в банківській
системі країни [4, Ch.20]. Закон „Про банківську
діяльність” 1979 року [5, Ch.60] законодавчо закріпив контрольні й координуючі функції Банку
Англії у взаєминах з банківсько-кредитними
установами, а також визначив внутрішню структуру Банку. В 1987 році до названого закону були внесені зміни [6, Ch.60], які стосувалися прав
та обов’язків Банку Англії, його організаційної
структури, принципів його взаємодії з іншими
елементами банківської системи.
Правове регулювання банківської системи Великобританії характеризується детальною
розробленістю, але при цьому відсутністю кодифікованого нормативного акта, який охоплює всі або основні аспекти цієї системи. У цей
час лише Закон про банківську діяльність 1987
року (до цього – Закон про банківську діяльність 1979 року) здатний служити базою розвитку банківської системи в її цілісності.
Стрімкий розвиток економіки і нагромадження капіталів у країні наприкінці XIX ст. забезпечили умови розвитку банківської системи
Росії в цілому, і в Україні зокрема.
На початку XX ст. в Україні фактично діяли три контори Державного банку Росії та 19 його філій, існувала розгалужена система акціонерних банків, значного поширення набули товариства взаємного кредиту (26), міські суспільні
банки (38), селянські банки (148), казначейства
(112), позичкові каси (66). Крім того, функціонували приватні банківські контори, які здійснювали значну кількість суто банківських операцій.
Розвиток банківської системи в Україні під
час Першої світової війни переживає серйозну
кризу. Внаслідок падіння виробництва і загальної економічної розрухи господарський Обіг
знизився, банківські операції різко скорочуються, а грошовий обіг був украй розладжений. Незважаючи на це, напередодні Жовтневої революції в Росії на території України було створено
розгалужену мережу банківських установ за багатоярусною структурою, пристосованою для
обслуговуванню ринкових відносин, яка забезпечувала нормальний рух товарів, грошей і кредитних ресурсів.
За незначний час існування незалежної
держави України здійснювалися певні заходи
щодо формування національної кредитної системи створенням відповідної банківської мережі.
Становить певний інтерес досвід побудови
банківської системи України в період державно-

сті (1917-1919 рр.). Після проголошення 20 листопада 1917 р. Третім Універсалом утворення
Української Народної Республіки важливим завданням Центральної Ради була реорганізація
банківської системи та формування національної
грошової системи. 22 грудня 1917 р. Центральна
Рада ухвалила закон про утворення Українського
державного банку [18, с.36-42]. Цим законом на
території України було припинено діяльність
відділень російського Державного дворянського
земельного банку і Селянського поземельного
банку. 10 серпня 1918 р. Рада Міністрів ухвалила
статут Українського державного банку, в якому
було визначено його призначення: „Український
державний банк має на меті полегшення грошового обігу, допомогу шляхом короткострокового
кредиту державному торгу, промисловості і сільському господарству в Україні, а також забезпечення грошової системи”. Для задоволення потреб землевласників у наданні позик 23 серпня
1918 р. засновано Державний земельний банк,
метою якого було сприяння зміцненню дрібного
землеволодіння та поліпшення справ у сільському господарстві. Завдяки вжитим УНР заходам
певною мірою вдалося в цей період стабілізувати
фінансову і грошову систему України, добитися
задовільного обслуговування державних і господарських потреб країни.
У радянський період правове становище
банків неодноразово змінювалося. Декретами
ВЦВК від 14 грудня 1917 р. та Тимчасового робітничого селянського уряду України від 22 січня 1919 р. всі банки та приватні кредитні установи було націоналізовано, а банківську справу
проголошено державною монополією. У 1920 р.
Україна залишилася без власної грошової одиниці і
без банківської системи. Однак у зв’язку з переходом до непу і пожвавленням товарно-грошових
відносин виникла потреба у відновленні банківської системи для організації торгового обігу та фінансування народного господарства.
Після заснування в Харкові Всеукраїнської
контори Держбанку (жовтень 1921 р.) в Україні
було створено контори й філії інших банків (кооперативного, торгово-промислового, сільськогосподарського, комунального).
У 1927 р. відкрито Київську філію Всеросійського комерційного банку зовнішньої торгівлі та Київський місцевий комунальний банк.
У період непу в країні відбувається деяке
пожвавлення ринку, економіка починає набувати
ринкового характеру, функціонує порівняно розгалужена кредитна система, випускаються державні облігації та акції в системі дозволеного
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приватного сектора, використовується іноземний
капітал, однак такий період тривав недовго.
Серйозні зміни у правовому становищі банків відбулися внаслідок кредитної реформи
1930-1932 рр. Було ліквідовано банки, засновані
на недержавній формі власності. Банківська система була перебудована за функціональною
ознакою і складалась із Державного банку СРСР,
який став єдиним розрахунковим центром і займався концентрацією короткострокового кредитування і платіжного обігу, та чотирьох спеціалізованих банків (Промбанк, Сільгоспбанк, Торгбанк, Цекомбанк). Крім того, функціонував Зовнішньоторговельний банк, який мав широку мережу кореспондентських відносин з іноземними
банками та систему ощадних кас, що становили
собою єдину загальнодержавну кредиту установу, яка обслуговувала широкі верстви населення
залученням вільних коштів, оплатою послуг,
розміщенням облігацій державних позик.
У роки Другої світової війни зберігалося
централізоване державне управління кредитною
системою та всіма її ланками і аж до другої половини 60-х років Україна не мала автономної
кредитно-банківської системи. Тут діяли філії
Держбанку, Будбанку, відділення Зовнішньоекономічного банку, державні ощадні каси, кредитні
кооперативи та державні ломбарди. Отже, тривалий час у колишньому СРСР банківська система
підпорядковувалася адміністративній системі,
була надто обмеженою і неефективною. Діяла
державна монополія на банківські грошові операції, був відсутній фінансово-комерційний бізнес, не існувало ринку цінних паперів, що позначилось на існуванні банківської системи, яка була нездатна сплачувати і мобілізовувати великі
грошові кошти. Існування в соціалістичній державі монобанківської системи призвело до створення високого рівня монопольного становища
Держбанку країни. Крім того, Держбанк СРСР,
функціонуючи як орган уряду, був залежний від
нього, що призвело до створення безконтрольної
фінансово-банківської олігархії, яка тримала в
таємниці дані про золотий запас країни, стан випуску грошей в обігу, розподіл і використання
коштів державного боргу тощо.
У 1987 р. у СРСР з метою реорганізації банківської системи було проведено банківську
реформу: новоутворені шість банків (Держбанк
СРСР; спеціалізовані банки Агропром-банк
СРСР, Промбудбанк СРСР, Житлосоцбанк СРСР,
Ощадний банк СРСР, Зовнішньоекономічний
банк СРСР) підпорядковувалися Раді Міністрів
СРСР і одночасно виступали як органи держав40

ного управління та юридичні особи, займалися
господарською діяльністю.
Після проведення банківської реформи
правове становище банків істотно не змінилося,
реорганізація не торкнулася економічних відносин, у банківській системі збереглася державна
монополія. Банки продовжували здійснювати
адміністративно-контрольні повноваження. Однак завдяки реорганізації банківської системи
підвищилась роль банків у механізмі кредитування розвитку різних галузей економіки.
В Україні в цей період існувала широка
мережа установ Держбанку і Будбанку, трудових
ощадних кас. Фундамент нової банківської системи в Україні було закладено створенням перших кооперативних комерційних банків на підставі Закону СРСР „Про кооперацію” (1988 р.).
Формування нової банківської системи
України почалось із побудови незалежної суверенної держави і прийняття Декларації про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.) та
Закону України „Про економічну самостійність
України” (З серпня 1990 р.) [7, с.24-28]. У яких
було зазначено, що Україна на своїй території
самостійно організовує банківську справу і грошовий обіг та створює банківську систему.
Діюча в країні банківська система виникла
на основі прийнятого Верховною Радою України
20 березня 1991 р. Закону України „Про банки і
банківську діяльність” [3, с. 26-31]. Національний
Банк України виник у 1991 році за умов розпаду
платіжної системи і відсутності грошової готівки,
позаяк гроші друкувалися в Росії. Тоді треба було
відірвати безготівкову систему платежів від Росії,
щоб уникнути перекачування грошових коштів,
створити засоби обігу – т. зв. купоно-карбованці.
Так чи інакше, НБУ виконав ці завдання, заклавши
підвалини формування національної грошової системи в Україні.
На сьогодні банківська система України є
ключовою частиною фінансової системи країни,
важливим елементом господарського механізму,
де реформування розпочалося раніше, ніж в інших секторах економіки. А Закон України „Про
Національний банк України”, прийнятий 20 травня 1999 року, визначає Національний банк як
особливий центральний орган державного
управління [2, с.238-244]. Саме банківська система повинна відіграти важливу роль у створенні
оптимального середовища для мобілізації й вільного переливання капіталів, нагромадження коштів для структурної перебудови економіки,
приватизації й розвитку підприємництва.
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Висновок. Проаналізувавши процес становлення та розвитку законодавства про центральні
банки, можна виділити багато подібних моментів. Центральні банки створювалися приблизно в
один час і, що найважливіше, передумови створення єдиного емісійного центру у Великобританії та Україні були викликані наявністю декількох емісійних центрів, що сприяло росту інфляції, нестабільної політичної обстановки і, як наслідок, – економічна криза. Всі перераховані вище
фактори продиктували необхідність створення
єдиного фінансового органу, що здійснював би, в
першу чергу, емісійні функції, міг бути проміжною
ланкою, що зв’язує в умовах розвинених капіталістичних відносин органи державної влади, банківську систему та інтереси суспільства (забезпечення
свободи підприємництва, з одного боку, і контроль,
зважене, продумане керування та реалізація загальної економічної політики, з іншого).
З розвитком і ускладненням економічних
відносин та політичної структури суспільства функції центральних банків, що спочатку створювалися як емісійні центри, значно розширилися і стали
різноманітнішими. Істотно реформувалася роль ЦБ
у взаєминах з фінансово-кредит-ними установами,
тому що з’явилася необхідність у контрольнонаглядових функціях. Виникла потреба в підтримці
стабільності національної валюти з появою паперових грошей. Центральний банк – живий організм, що повинен адекватно реагувати на розвиток
соціально-економічних відносин.
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THE EVOLUTION OF NORMATIVE AND LEGAL CONCEPTIONS TO THE STATE CENTRAL
BANK CONSTITUTIONAL LEGAL STATUS
(AS AN INSTANCE OF GREAT BRITAIN AND UKRAINE)
Summary
Having analyzed the evolution of central bank legislation, there exists a possibility to select a lot of
similar moments. Central banks were created approximately in one time and, that it is most important, preconditions of creation of sole emission center in Great Britain and Ukraine were caused by the presence of a
few emission centers, that assisted to growth of inflation, unstable political situation and, as a result, –
economic crisis. The all transferred factors highly dictated a necessity of creation of sole financial authority,
that would have carried out above all things emission functions, could have been an intermediate, that links
in the conditions of develop capitalist relations, organs of state authority, banking system and interests of
society (providing freedom of enterprise, from one side, and control, weighed, thought over management and
realization of general economic policy, from other side).
With development and complication of economic relations and political structure of society,
functions of central banks, that were at first created as emission centers, considerably broadened and became
more various. Substantially the Central bank role was reformed in the mutual relations with the financial and
credit establishments, because the necessity appeared in the control-observant functions. The necessity in
support of stability of national currency with appearance of paper monies arose up. Central bank – is living
organism that must adequately react on development of socio-economic relations.
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РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
З ПРАВ ЛЮДИНИ
Постановка проблеми. У системі цінностей сучасного суспільства першочергове значення відводиться людині, її правам і свободам.
Права людини – одна з фундаментальних цінностей людської цивілізації, яка визначає стан, рівень і напрямок розвитку суспільства.
Права людини закріплені в конституціях
всіх демократичних держав, які сприйняли досягнення міжнародної спільноти і продовжують
роботу у сфері міжнародно-правового співробітництва в напрямку розробки і реалізації міжнародних документів по правам людини, створення
умов їх реалізації, забезпечення їх міжнародного,
регіонального та державного захисту. У системі
охорони і захисту прав і свобод людини найважливішу, на наше переконання, роль відіграє (або
повинен відігравати) судовий захист, який відповідно до міжнародних та національних норм і
принципів гарантується кожному.
Ступінь наукової розробки проблеми.
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 і складність, дуже мало уваги, у першу чергу через те, що даний інститут розглядається здебільшого як гарантія або/та спосіб, механізм захисту прав і свобод людини і громадянина. Питанню права на судовий захист приділяли увагу, зокрема, радянські науковці В.М. Семенов, П.М. Філіппов. Сьогодні окремих аспектів цього питання стосуються праці П.М. Рабіновича, А.М. Колодія, Ю.М. Тодики, М.І. Хавронюка, В.Ф. Бойка, А.Г. Жуковського, О.Ф. Фрицького, В.П. Кашепова, Г.М. Омельяненко, С.А.
Боголюбова, В.А. Кройтора, В.О. Євдокимова,
В.В. Комарова, О.Х. Юлдашева та інших.
Мета дослідження. Метою даного дослідження є дослідження міжнародних правових
актів, які визначають і регулюють право на судовий захист, шляхом їх порівняльного аналізу,
вивчення їх впливу на становлення і розвиток
правової системи нашої держави, в першу чергу
на конституційному рівні.
Враховуючи положення ст. 9 Основного
Закону про те, що „чинні міжнародні договори,

згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, є частиною національного законодавства України”, спробуємо розглянути міжнародні документи, які ратифіковані Верховною
Радою України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розглядаючи новітню історію розвитку людства як основний етап становлення і закріплення
прав людини на міжнародному рівні (що, в першу чергу, пов’язано з утворенням і діяльністю
різного роду міжнародних правозахисних організацій), вважаємо правильним відведення першочергового значення, місця і ролі у системі правових актів, які закріплюють основні права і свободи людини, Загальній Декларації прав людини,
проголошеної Генеральною Асамблеєю ООН 10
грудня 1948 року. Особлива гуманістична роль
цього документа вирізняється на фоні останньої
найстрашнішої в історії людства події – Другої
світової війни, яка залишилась у пам’яті народів
як найбільше і найнебезпечніше для існування
людства цілковите порушення прав людини. Нажаль, лише після таких потрясінь міжнародна
спільнота звертається до прав людини, намагаючись тим самим захистити себе і реабілітувати за
допущені раніше помилки, зневагу до прав людини, потурання окремим утворенням державного типу. Саме такого визначення – „утворення
державного типу”, заслуговують ті держави, в
яких державні органи або посадові особи узурпували владу народу (джерела влади), піднесли
владу окремих посадових осіб до рівня наддержавної, а окремі корпоративні права – вище природних прав людини.
Всі люди народжуються вільними і рівними
у своїй гідності та правах, – саме так говорить у
ст. 1 Загальна Декларація прав людини. Правова
визначеність існування особи в суспільстві, взаємозв’язок і взаємодія особи і держави, міра свободи особи і відповідальності знаходять своє вираження у правах, свободах і обов’язках, які виступають складовими елементами юридичної
форми буття людини. Однак, проголошення будьякого права людини, навіть закріпленого відповідними нормативно-правовими актами держави, ніщо без реальних гарантій його здійснення, системи
забезпеченості і захисту [13, с. 187].
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Регламентація права на судовий захист у міжнародному праві з прав людини

Захист прав і свобод людини як складовий
елемент демократичних і правових процесів є
одним з найважливіших питань, які постійно
знаходяться в центрі уваги суспільства, держави,
міжнародної спільноти.
Якщо результатом уваги держави до інституту захисту і права на захист є прийняття та/або
удосконалення законодавства, створення системи правоохоронних і правозахисних органів,
міжнародної спільноти – розробка і прийняття
міжнародних документів та утворення міжнародних організацій, у тому числі судових, то результатом уваги суспільства до цього інституту
повинні стати: підвищення правової культури
населення, створення громадських правозахисних організацій, проведення наукових досліджень статистичного, соціологічного і, обов’язково, юридичного характеру.
Право на судовий захист закріплене в ряді
міжнародних документів, таких, наприклад, як
Загальна Декларація прав людини, Конвенція
про захист прав і основних свобод людини 1950
року та протоколи до неї, Міжнародний Пакт про
громадянські і політичні права, Конвенція про
доступ до інформації, участь громадськості в
процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля та інших,
Європейська хартія з прав людини.
Таким чином, воно набуває універсального
і невід’ємного характеру для людини. Воно визнається за кожною людиною з моменту її народження і не пов’язане безпосередньо з належністю до громадянства окремої держави.
Як вже зазначалось, найважливіше і особливе місце серед міжнародних актів, і в історичному, і в правовому аспектах, займає Загальна
Декларація прав людини, проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року.
Особливий статус Загальної Декларації
прав людини визначається не лише важливим
історичним аспектом, або кількістю демократичних держав, які сприйняли її „як завдання, до
виконання якого повинні прагнути всі народи і
держави...”, не тільки тим, що при прийнятті
(підписанні) нових міжнародних документів
держави-учасниці беруть до уваги Загальну Декларацію, а й тим, на нашу думку, що проголошуючи цю Декларацію, людство визнало – „зневажання і нехтування правами людини призвели
до варварських актів, які обурюють совість людства”. І лише визнання „рівних та невід’ємних”
прав всіх людей „є основою свободи, справедливості та загального миру”.
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Необхідно зауважити, що при аналізі Декларації 1948 року або ж визначенні права на
судовий захист, увага науковців спрямовується
або тільки на статтю 8 Декларації: „Кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі
порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законами”, або лише на статтю 10
Декларації: „Кожна людина, для визначення її
прав і обов’язків і для встановлення обґрунтованості пред’явленого їй кримінального обвинувачення, має право, на основі повної рівності, на
те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з
додержанням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім судом”. Однак, на нашу думку, елементи права на судовий захист містяться
не лише в ст. 8 або ст. 10 Декларації, а у статтях
– 7, 8, 10, 11. Тільки при комплексному аналізі
статей Декларації можна визначити як вона визначає право на судовий захист.
Зокрема, стаття 7 встановлює загальне правило, яке закріплює право всіх людей, без будьякої різниці, на рівний захист. Ніби продовжуючи цю думку і підкреслюючи особливе місце і
роль суду у системі захисту прав людини, стаття
8 закріплює право кожної людини „на ефективне
поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав,
наданих їй конституцією або законом”.
У ст. 10 Декларації закріплене право на судовий розгляд. При цьому Загальна Декларація
прав людини визначає: а) мету реалізації людиною цього права – „для визначення її прав і
обов’язків і для встановлення обґрунтованості
пред’явленого обвинувачення”; б) найважливішу
умову реалізації цього права – „на основі повної
рівності”; в) вимоги, яким повинен відповідати судовий розгляд – прилюдний і з додержанням усіх
вимог справедливості; г) вимоги, яким повинен
відповідати суд – незалежність і безсторонність.
Ще один обов’язковий елемент, який необхідний для реалізації людиною у повному об’ємі
права на судовий розгляд, закріплений у ч. 1 ст.
11 Декларації – забезпечення їй під час судового
розгляду усіх можливостей для захисту.
Отже, право кожної людини на судовий захист згідно Загальної Декларації прав людини:
включає право на прилюдний судовий розгляд
(право на діяльність, процес), право на ефективне поновлення у правах (право на результат); передбачає створення компетентного, незалежного
і безстороннього суду, який повинен розглядати
справу прилюдно, з додержанням усіх вимог
справедливості, на основі повної рівності, у за-
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конному порядку, за умови забезпечення кожному всіх можливостей для захисту.
Іншим міжнародним документом, спрямованим на „дотримання і подальше здійснення
прав і основних свобод людини”, є Конвенція
про захист прав і основних свобод людини 1950
року (далі – Конвенція), ратифікована Законом
України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР.
Відповідно до цієї Конвенції та змін, внесених Протоколами до неї, Україна гарантує кожній людині, яка знаходиться під її юрисдикцією,
права і свободи, визначені в першому розділі
Конвенції, а також, що стосується в першу чергу
захисту прав людини, визнає юрисдикцію Європейського суду з прав людини (далі – Суд) стосовно всіх питань розгляду і вирішення заяв від
будь-яких осіб, неурядових організацій або груп
осіб про порушення Україною їхніх прав, викладених у Конвенції або протоколах до неї.
Відповідно до статті 46 Конвенції, рішення
Суду має обов’язкову силу лише для державивідповідача по справі. Однак, враховуючи те, що
при розгляді конкретних справ Суд здійснює
тлумачення прав і свобод людини, регламентованих Конвенцією, конвенційних понять і норм,
створюючи вихідні позиції для всієї наступної
судової практики, необхідно визнати, що значення рішень Суду виходить за конкретні національні межі, впливаючи на право і судову практику
всіх держав-учасниць Конвенції.
Юридична регламентація „права на судовий
захист” здійснена у статті 6 Конвенції. Відповідно до частини першої вказаної статті „кожна людина при визначенні її громадянських прав та
обов’язків або при висуненні проти неї будьякого кримінального обвинувачення має право
на справедливий і відкритий розгляд упродовж
розумного строку незалежним і безстороннім
судом, створеним відповідно до закону”.
Отже, на відміну від Загальної Декларації
прав людини, яка в принципі має декларативний
характер, Конвенція, згідно ст. 9 Конституції
України, є частиною національного законодавства України, а її виконання забезпечується обов’язковою силою рішень наднаціонального судового
органу – Європейського Суду з прав людини. Крім
того, обов’язковість добросовісного виконання
Конвенції передбачена ст. 26 Віденської конвенції
про право міжнародних договорів.
Частина 1 ст. 6 Конвенції подібна до норми,
викладеної у ст. 10 Декларації, однак по змісту,
вони дещо відрізняються. Проаналізуємо їхні
спільні та відмінні риси.

Спільним для цих двох норм є те, що вони
закріплюють право на судовий розгляд. Це право
надається кожній людині, тобто воно носить універсальний характер. Крім того, вимоги, яким
повинен відповідати суд, в обох випадках однакові – незалежність і безсторонність.
Відмінності структури, а отже, і змісту
норм полягають в тому, що:
1) Загальна Декларація надає це право людині для визначення її прав і обов’язків і для
встановлення обґрунтованості пред’явленого їй
кримінального обвинувачення, що вказує на певні активні дії самої людини при реалізації цього
права, а також поширення цього права на всі
права і обов’язки.
Конвенція надає це право при визначенні
громадянських прав та обов’язків людини або
при висуненні проти неї будь-якого кримінального обвинувачення, що вказує на відносну пасивність самої особи, оскільки право на судовий
розгляд у неї виникає не „для”, а „при” визначенні її прав та обов’язків. Саме ж право особи в
цьому випадку прямо передбачає виникнення
певних обов’язків у інших учасників правовідносин, у першу чергу держави. Крім того, як випливає зі змісту цієї норми, це право поширюється лише на громадянські права і обов’язки.
Європейський Суд з прав людини дещо розширив зміст поняття „громадянські права”, однак
воно включає лише ті відносини, які в кінцевому
результаті вплинули чи впливають на громадянські права людини.
2) Загальна Декларація визначила, що розгляд справи повинен бути прилюдним і з додержанням усіх вимог справедливості. У Конвенції
закріплено вимогу справедливого і відкритого
судового розгляду. На нашу думку, закріплена у
Декларації формула визначення вимог, які висуваються до судового розгляду, правильніша і чіткіша. Це пояснюється тим, що визначити і законодавчо закріпити вимоги справедливості об’єктивно можливо, а перевірити чи визначити судовий розгляд справедливим не можливо, оскільки
поняття „справедливий” пов’язане з моральнопсихологічними особливостями кожної окремої
людини, а також із суб’єктивним ставленням
сторін судового процесу (позивача і відповідача,
потерпілого і правопорушника) до наданих і забезпечених під час розгляду прав, прийнятого
судом рішення.
Стосовно іншої вимоги, яка висувається до
судового розгляду, автор вважає, що закріплений
у Конвенції принцип гласності судового процесу
(„відкритий розгляд”) відповідає інтересам осо-
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би, суспільства і держави у більшій мірі, ніж закріплена у Декларації умова прилюдного судового розгляду.
Крім вищевказаних спільних і відмінних
ознак, обидві норми характеризуються певними
самостійними елементами. Зокрема, у ст. 10 Декларації закріплена умова реалізації права на судовий розгляд – на основі повної рівності. У ч. 1
ст. 6 Конвенції закріплена вимога щодо розгляду
справи упродовж розумного строку, а також вимога розгляду справи судом, створеним відповідно до закону.
На думку автора, при визначенні поняття
права на судовий захист необхідно керуватись
нормами і Загальної Декларації прав людини, і
Конвенції, оскільки лише при їх поєднанні ми
зможемо визначити сутність цього права, його
структуру та елементи. Також, особливу увагу
необхідно приділити рішенням Європейського
Суду з прав людини.
Необхідно зауважити, що в останні роки
значно підвищилась увага до положень Конвенції та практики Європейського Суду з прав людини збоку органів державної влади, судових
органів, правозахисних організацій, юристівпрактиків та науковців.
Враховуючи важливість, унікальність, і, в
той же час, складність статті 6 Конвенції, а також
те, що „стаття 6 є одним з найважливіших положень Конвенції” [8, с. 1], вважаємо за необхідне
закріплення такої норми у законодавчих актах
України з метою стимулювання Верховного Суду України для надання роз’яснень щодо її розуміння і застосування національними судами відповідно до ст. 47 Закону України „Про судоустрій України”. При цьому, на наш погляд, необхідно, з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини, Конституційного
і Верховного судів України, положень законодавчих актів України та досягнень юридичної науки, доповнити вказану норму і конкретизувати
окремі її положення, уникаючи при цьому відносно визначених понять таких, наприклад, як
„справедливий розгляд”, а також, розширивши
межі її застосування на всі права і свободи людини і громадянина.
Усвідомлюючи той факт, що всі наступні
міжнародні документи, закріплюючи право на
судовий захист фактично продублювали норму
статті 6 Конвенції (див. ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ст. 9
Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ
до правосуддя з питань, що стосуються довкілля,
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статті 1-7 Основних принципів незалежності судових органів тощо), і, на нашу думку, нічого
нового у зміст цього права не внесли, потрібно
визнати той факт, що міжнародно-правова регламентація права на судовий захист здійснена на
рівні Загальної Декларації прав людини і Конвенції про захист прав і основних свобод людини
1950 року. Тому, закріплюючи це право у Конституції та законодавчих актах України, законодавець повинен виходити з положень вищерозглянутих міжнародних документів.
Висновки. Аналіз норм Конституції та законодавчих актів України свідчить про те, що
Загальна Декларація прав людини 1948 року та
Конвенція 1950 року пішли набагато далі у визначенні права на судовий захист ніж більшість
сучасних законодавчих актів України. Мова йде
про використання в ч. 1 ст. 6 Конвенції положення, згідно з яким кожен має право на судовий
розгляд, а не тільки, як це визначає національне
законодавство України, право на звернення до
суду. Використання у переважній більшості законодавчих актів України такої формули як „право на
звернення до суду”, вже на етапі прийняття закону
відводить особі роль „прохача” і не гарантує їй
права на судовий розгляд, визначеного у ч. 1 ст. 6
Конвенції, ст. 10 Декларації, та права на ефективне
поновлення у правах (вирішення справи), визначеного у ст. 8 Декларації.
Враховуючи наведені вище положення та з
метою повного, чіткого та однозначного визначення права на судовий захист, спробуємо визначити право на судовий захист шляхом виділення його елементів. Отже, згідно міжнародноправових документів право на судовий захист
включає: 1) право кожного в порядку, визначеному і забезпеченому законом, звернутись до
суду за захистом своїх порушених, невизнаних
або оспорюваних прав, свобод чи інтересів; 2)
право кожного, на основі повної рівності, на відкритий розгляд упродовж розумного строку
компетентним, незалежним і неупередженим судом, утвореним відповідно до закону, конкретної
справи; 3) право кожного на своєчасне вирішення та ефективне поновлення у правах.
Насамкінець, хотілось би зазначити, що при
законодавчій регламентації цього права необхідно чітко закріпити право, а не його окремі елементи. Це можливо шляхом закріплення в Конституції України права кожного на судовий захист, з подальшим конституційним та/або законодавчим чітким і однозначним визначенням
поняття, змісту і структури цього права.
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S.D. Mihoryanu
REGULATION OF THE RIGHT ON JUDICIAL PROTECTION
IN INTERNATIONAL LAW OF THE HUMAN RIGHT
Summary
In the article the author has conducted researches and study of the international legal acts, which
define and adjust the right on judicial protection by their comparative analysis, study of their influence on
development of legal system of our state, first of all at the constitutional level. Author systematized
definition of the right on judicial protection, which fixed in the international legal documents, has allocated
basic elements of this right, has produced the recommendations concerning normative binding and definition
of the right on judicial protection in the acts of Ukraine.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Випуск 306 . Правознавство.

47

УДК 342.53
© 2005 р. С.Б. Боднар
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ПРІОРИТЕТ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ПРОБЛЕМА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ
В ДЕРЖАВНОМУ БУДІВНИЦТВІ
„Від нашого розуміння людини залежить і наше
розуміння сім'ї, суспільства, економіки, політики, права,
всіх гуманітарних наук. Звідси велике значення тієї науки
про людину, яку ми називаємо сьогодні антропологією"
К. Вальверде [9]
Постановка проблеми. Однією із фундаментальних засад Конституції України є положення про те, що «Людина, її життя і здоров’я,
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Аксіологічний (ціннісний) і антропологічний (людинознавчий) вимір цього та інших гуманістичних положень потребує філософськоправового розуміння не тільки змісту приписів
чинного законодавства, але й основних напрямків розвитку державно-правових явищ і процесів.
Ця вимога особливо актуальна сьогодні, оскільки
достовірні знання про місце та значення людини
в умовах сучасної правової реальності є неодмінною передумовою правильного розуміння,
засвоєння та ефективної реалізації на практиці
своїх прав і свобод.
Однією із закономірностей розвитку теоретичної думки про співвідношення людини і права став розвиток ідеї рівності прав людини. Нинішнє піднесене значення прав людини на міжнародному та національному рівнях, потреба в
забезпеченні ефективного механізму їхньої реалізації та захисту в Україні вимагає переосмислення усталених наукових підходів до розкриття сутності права, його цінності й функцій.
У зв’язку з цим зростає роль юридичної науки і
філософії, й зокрема, такого їхнього міждисциплінарного поєднання, як філософія права, котрі
покликані пропонувати шляхи виконання актуальних науково-практичних завдань. Цінність
звернення до філософії права стає очевидною
при застосуванні доробку таких її розділів, як
правова аксіологія (аксіологія права) та правова
антропологія (антропологія права) задля поглиблення розроблення вказаної проблематики.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Розвитку ідеї рівності прав людини та її втіленні у
державному будівництві приділялася значна увага
ще з часів античності [3; 28; 40]. Пізніше дана проблематика розглядалась, інколи з дещо різних по48

зицій, такими вченими як, Ф. Аквінський, Н. Макіавеллі, Т. Мор, Т. Кампанелла; як політико-правовий принцип – філософами Просвітництва – Вольтером, Монтеск’є, Руссо, а також Кантом, Гегелем,
Ніцше [10; 12; 15; 20; 23; 26; 31].
Категорію прав людини у її співвідношенні
з державою досліджували також Ж.Карбон’є,
Н.Рулан, Н.А.Бердяєв, В.А.Бачинін, М.І.Панов,
А.І.Ковлер, А.І.Кравченко, Б.В.Марков, В.С.Нерсесянц, Л.І.Глухарьова, П.М.Рабінович, С.І.Максимов, Ю.Н.Оборотов, С.Сегеда, В.С.Бігун,
С.П.Добрянський та інші [4; 5; 6; 7; 11; 13; 16;
17; 19; 21; 22; 25; 26; 27; 32; 33; 36].
Проте, не заперечуючи важливість і цінність праць вищезазначених авторів, варто відзначити, що в сучасних умовах переосмислення
змісту відношення „людина – право” у нових політичних, соціокультурних і економічних умовах
неможливе без їх комплексного філософськоправового аналізу. Накопичений наукою матеріал вимагає переосмислення відносно теперішніх
суспільних і правових реалій.
Мета статті полягає в тому, щоб 1) на основі філософсько-правового аналізу існуючих
гуманістичних нормативних і наукових положень, сформулювати основні напрямки вдосконалення правового масиву та професійної правосвідомості відповідно до існуючої правової реальності; 2) визначити роль філософсько-антропологічного дослідницького підходу у формуванні й
утвердженні сучасного уявлення про рівність.
Виклад основного матеріалу. Філософська антропологія на сьогодні визнається багатьма
авторами невід’ємною частиною будь-якої філософсько-правової концепції, яка знаходиться в
основі певного суспільства [34, с. 266-273; 37, с.
55-66, 96-97; 38, с. 137-161]. Оскільки людина
впливає на зміст права, то, як наслідок, останнє
несе в собі усі протиріччя свого людського походження й існування. З цих позицій аналіз права
належить розпочинати з аналізу людини, з’ясуван-
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ня її природи, а антропологія права багато в чому
випливає з філософської антропології. Цю позицію, зокрема, підкреслює П. Рікер, відзначаючи,
що філософська антропологія „є фундаментом моральної та правової філософії” [30, с. 28].
У зв’язку з цим, актуальним є питання антропологізації права як відображення проблеми
подолання кризи сучасної демократії, утрати нею
людського виміру. Заформалізованість традиційних і відсутність у сучасних форм демократій
інноваційних потенцій, а головне – інтересу до
окремої людини, зумовили її глибоку кризу.
Проблема ця, щоправда, не нова: її мова, зміст
стають усе більш зрозумілими для звичайної людини. Демократія, на жаль, стає звичайним символом віри, що втрачає свою раціональність.
Сучасна демократія, і сучасне право стоять
перед вибором форм свого виживання в умовах
процесів глобалізації, що прискорюються, проблем
сучасного світу, які змітають багато, здавалось би,
непорушних, позачасових, універсальних уявлень
про людину та її соціальне буття. Нині ми переживаємо час безпрецедентної глобалізації сучасного
світу: воєнно-стратегічної, економічної, політичної, інформаційної, культурної. На жаль, знижується і рівень юридизації мислення сучасної людини,
особливо молоді, що відзначають соціологи й антропологи. Homo jurіdіcus може зникнути як історичний тип людини-громадянина вже через однедва покоління.
Глобалізація й універсалізація культури
уже призвели до баналізації багатьох світових
культур, культури взагалі. Як наслідок, підриваються основи не тільки культурного плюралізму,
але й плюралізму правового: стираються межі
між правовими родинами і правовими системами, що базуються на спільності типів культур і
цивілізацій [29, с.64]. Залучення нових держав у
Європейський Союз та Раду Європи має однією з
основних умов стандартизацію їхніх правових систем, тобто значний ступінь уніформізації та поетапна відмова від багатьох так званих „національних
особливостей” правових систем держав-націй.
Економічна ж глобалізація веде до фрагментації влади держав-націй: у світі діє більше сорока тисяч багатонаціональних корпорацій, ринки товарів, капіталів і послуг усе частіше формуються поза державами та їх правовими системами. Міжнародні торгові конвенції й міжнародний правовий звичай регулюють основні потоки
економічних обмінів. Саме на них орієнтуються
підприємці. Національному праву залишається все
менше місця на світовому економічному ринку.

Міжнародно-правові гарантії прав людини,
що одержали своє юридичне оформлення з прийняттям Загальної декларації прав людини (1948
р.), Європейської конвенції про захист прав людини й основних свобод (1950 р.), Міжнародного
пакту про громадянські та політичні права (1966
р.), Заключного акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі (1975 р.), різних конвенцій та
інших актів, передбачають створення наддержавних органів захисту прав людини, таких, як Комісія ООН з прав людини, Міжнародна організація праці, Європейський Суд з прав людини.
У статті першій Декларації стверджується:
“Усі люди народжуються вільними і рівними у
своїй гідності та правах.” [1, с. 282]. У розділі
другому Конституції України “Права, свободи та
обов’язки людини і громадянина” у ст.21 – “Усі
люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.
Права і свободи людини є невідчужуваними та
непорушними” [1, с. 8]. Вичерпавши національні
засоби захисту своїх прав, громадянин відтепер
має можливість апелювати до міжнародних, тобто наддержавних, органів, виступаючи нерідко з
позовом проти своєї держави. Правове буття сучасної людини долає сформовані століттями межі національно-державних правових систем і також здобуває глобальний вимір.
Процеси правової глобалізації встановлюють іншу ієрархію правових норм, аніж ту, у якій
протікало життя попередніх поколінь; руйнують
історично сформовані типи правосвідомості. Сучасна правова теорія, як і право в цілому, повинні дати відповідь на виклики правової глобалізації, адекватні масштабності виниклої проблеми. До середини XІХ ст. зберігалася віра в незмінність основних принципів, успадкованих від
школи природного права. Закони і кодекси змінювалися рідко, було їх небагато, викладалися
вони ясними недвозначними формулюваннями.
Картина міняється на початку XX ст. остаточно порвавши з релігією, випробовуючи тиск позитивних наук, які наполягали на детермінованості
умов життя людини обставинами, що виходять за
межі її волі, право втрачає свої історичні й ідейні
корені [6]. Сьогодні, прагнучи встигати за змінами,
що прискорюються, у суспільстві й економіці, право змінюється і розростається небувалими темпами: половина нормативного масиву у світі створена менш ніж за останні тридцять років.
Чим більше „виробляється” права, тим більше число юристів необхідно для його тлумачення і більш-менш адекватного застосування.
Професія юриста, адвоката, нотаріуса, судді, судового виконавця стає масовою професією. Але
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інфляція права-закону неминуче призведе (і вже
призводить на Заході) до "інфляції" самих юристів, подібно тому, як на хвилі науково-технічної
революції відбулося неминуче „надвиробництво”
інженерів і техніків. Кількісне збільшення нормативного масиву супроводжується його спеціалізацією: з'являються все нові галузі права, що
претендують на свій предмет. Але спеціалізація
права, що сама по собі відображає об'єктивні
процеси юридизації буття людини, приводить до
фрагментації права. Утримати в пам'яті однієї
людини навіть загальні ідеї цього мозаїчного масиву стає неможливо.
Комп'ютеризація правової інформації дозволяє трохи упорядкувати правовий масив шляхом
приведення його до рівня звичайного інформаційного потоку поряд з економічною статистикою й
іншими даними, що піддаються математичній обробці. У цьому полягає, мабуть, основний парадокс
сучасного права: чим більше правового масиву і
засобів його обробки та класифікації, тим менше
права в справжньому змісті цього слова.
Сучасний юрист постає перед проблемою
зростаючого попиту на право: чи варто створювати
нові, більш спеціалізовані норми, збільшуючи тим
проблему „надвиробництва права”? Юрист повинен навчитися мислити право по-іншому, щоб
дати відповідь на законні питання, що ставить
перед ним суспільство. Право, яке тісно пов'язане з мораллю, менш імперативне, об’ємне і більш
гнучке – от кілька напрямків, у напрямку яких варто рухатися. Це не заклик повернутися до традиційних суспільств із їх моралізованим, а тому природно обов'язковим, гнучким правом, а пропозиція
використовувати досвід цих суспільств, більш наближених до людини, щоб спробувати взяти корисні уроки для сучасного права.
Природне право – це питання філософської
антропології, що розглядає людину в її метафізичній людській гідності [24, с. 622]. Тому, на нашу думку, в основі дослідження повинен знаходитися філософсько-антропологіч-ний підхід,
оскільки в свідомості юриста, який використовує
даний підхід, людина стає принципом, що визначає характер дослідження, та, водночас, стає метою останнього. До того ж, правам і свободам
(як невід'ємним атрибутам) створюються можливості для утвердження в якості визначального
ціннісного орієнтира суспільного розвитку та
державного будівництва.
Саме тому варто погодитись із думкою, що
філософсько-антропологічний підхід є методологічною основою для проведення антропологічних досліджень у філософії права та розроблення
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сучасної вітчизняної антрополого-філософської
правової доктрини, одним з „елементів" якої є
вчення про рівність прав людини. А важливим
аспектом розвитку філософії права (зокрема, філософсько-правової антропології) є використання при проведенні вказаних досліджень досвіду
філософської антропології (філософії людини) –
фундаментальної сучасної моральної і правової
філософії (П. Рікер) [36, с.154].
Важливим кроком в еволюції права є поворот до ціннісного аспекту права, до його пріоритетної орієнтації на проблему рівності прав людини. Можна скільки завгодно критикувати недосконалості нашої Конституції, особливо в частині, що стосується повноважень президента і
законодавчої влади, але не можна не визнати історичного значення формулювань щодо цінностей прав людини. Ціннісний підхід до проблеми
правового буття людини намітився й у нашій
юриспруденції, хоча поки в ній недостатньо розроблені проблеми антропологічного виміру права, демократії, зрештою – і держави. Ціннісний
підхід до проблеми сучасного права нерозривно
зв'язаний з антропологізацією правової науки та
правової практики.
У нашій юридичній науці з'являються перші ознаки антропологізації об'єктів дослідження,
тема рівності прав людини і правових засобів
їхнього захисту стає пріоритетною. Права людини й громадянина – це та, можливо, єдина, ціннісна система, що здатна примирити людину із суспільством та державою, перебороти їхнє взаємне відчуження: визнаючи права інших, я вимагаю
до себе такого ж відношення. Право на гідне існування, на повагу до особистості стає єдиною
цінністю, що зв'язує людину з правовим порядком. Не випадково апеляція до прав людини і
громадянина – найпоширеніша форма легітимації соціального протесту.
Така модель праворозуміння має всі шанси
закріпитися як така, що визначає домінуючий у
суспільстві тип правосвідомості, і це дає привід
для оптимізму. Визнаючи і відстоюючи пріоритет
прав особистості над суспільними правами, не варто впадати в крайнощі. Знайти оптимальний варіант взаємин особистості і держави – основне завдання сучасної правової науки та практики.
Застосування філософсько-антропологічного методологічного підходу до права дозволяє,
зокрема, обґрунтувати сутність останнього, виходячи з природи людини, охарактеризувати образи останньої у праві, сформулювати загальне
поняття прав людини, довести наявність залежності між інтерпретацією людських прав, визна-
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ченням їх меж і обраною концепцією розуміння
правоносія, його потребами та інтересами.
Висновки. Свідоме використання юристами філософсько-антропологічного підходу дозволяє стати людині метою і принципом, що визначає характер дослідження, а правам і свободам – створити можливості для утвердження в
якості визначального ціннісного орієнтира суспільного розвитку та державного будівництва.
Лише інтеграція висновків філософського вчення
про право і людину з „чинними" теоретичними
напрацюваннями юриспруденції дозволяє створити надійну методологічну базу останньої, частково позбавити правничу науку догматизму і
коментування норм законодавства, а правозастосувальну сферу – окремих недоліків її функціонування. Права людини – це єдина ціннісна система, яка здатна подолати взаємне відчуження
людини та держави, а застосування філософськоантро-пологічного методологічного підходу дозволяє розв’язати антиномію юридичної та фактичної рівності, сформувати уявлення про державу та здійснюване нею юридичне регулювання
як про інструменти забезпечення умов для реалізації й захисту принципу рівності прав людини.
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REALIZATION IN STATE CONSTRUCTION
Summary
In given article author, on base of the analysis existing humanistic normative and scientific positions,
formulates the main trends an improvement legal array and professional lawyer’s consciousness accordingly
existing legal reality. Also role philosophical-anthropological exploratory approach is defined beside shaping
and approving the modern belief about equality and right – as about instrument of the ensuring the conditions
for realization and protection of the principle equality human rights. This allows to define essence of the
right, coming from nature of the person and prove presence to dependencies between interpreting the human
rights, their borders and elected concept of the understanding the subject of the right, his needs and interests.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
Постановка проблеми. Існування стадії
виконання договору є необхідним його елементом, адже без цього укладання будь-якого договору втрачає всякий сенс. Більше того, вчинення
правочину без наміру створення правових наслідків, обумовлених цим правочином (фіктивний
правочин), відповідно до ст. 234 ЦК України визнається судом недійсним.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Виконання зобов’язання (у тому числі договірного) Т.В.Боднар та інші автори запропонували
розглядати у трьох аспектах: як правовий інститут, як процес і як підставу припинення зобов’язання [13; 2, c.18]. Як вже зазначалося раніше, норми, що регулюють виконання договору
та функціонують відповідно на стадії його виконання ми не схильні визнавати самостійним правовим інститутом, оскільки вони є лише певною
частиною усієї сукупності норм, які забезпечують функціонування усього договірного зобов’язального правовідношення. Тим вони лише
забезпечують функцію реалізації умову кладеного договору, завдяки чому вони і можуть бути
об’єднані у відповідну сукупність правових норм
у формі, наприклад, функціонального субінституту договірного права. Відповідно, ці норми
базуються на загальних засадах (принципах) цивільного законодавства, визначених у ст. 3 ЦК
України та інших законах України. Щоб досягти
реалізації умов договору, необхідна реалізація прав
і обов’язків сторін, для чого необхідні відповідні їх
дії, тобто має включатися механізм динаміки договору на стадії виконання, яке, за висловом Т.В.Боднар, характеризує динамічний стан зобов’язання,
завдяки якому реалізуються права та обов’язки
сторін зобов’язання [2, c.17-19].
Виклад основного матеріалу дослідження. Однак дії сторін на стадії виконання договору повинні здійснюватися згідно з певними правилами. Виконання зобов’язання відповідно до
ст. 526 ЦК, має здійснюватися належним чином
відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за
відсутності таких умов та вимог – відповідно до

звичаїв ділового обороту або інших вимог, що
звичайно ставляться. В цьому якраз і полягає
зміст принципу належного виконання договору.
Перелічені в ст. 526 ЦК загальні умови виконання зобов’язання деталізуються в наступних статтях глави 48 ЦК (статті 527-545) та спеціальних
статтях, що регулюють окремі види договірних
зобов’язань. Усі ці умови так чи інакше стосуються: виконання зобов’язання належними сторонами або іншими визначеними договором чи
законом особами; виконання зобов’язання у повному обсязі, за винятками, передбаченими законом; строку та місця виконання зобов’язання; порядку виконання обов’язків сторонами; порядку та
способу виконання сторонами розрахунків. Саме
таким вимогам мають підпорядковуватися дії сторін на стадії виконання договірного зобов’язання.
Другим за своїм значенням на стадії виконання договору можна вважати принцип реального виконання договірних обов’язків, який у
цивілістичній науці характеризується як прояв
“необхідності здійснення боржником саме цих
дій, які передбачені змістом договірного зобов’язання, і неможливості їх заміни грошовою
компенсацією (відшкодуванням збитків)” [14,
c.423-424]. Задовго до прийняття нового ЦК
України М.М. Сібільов прогнозував певне поступове зменшення в умовах ринкової економіки
ролі принципу реального виконання порівняно з
цього роллю в умовах планової економіки [15,
c.134]. Справді, ст. 622 ЦК України побудована
так, що дійсно обмежує певною мірою дію цього
принципу, адже з її змісту випливає, що боржник
звільняється від обов’язку виконання зобов’язання в натурі, якщо це встановлено договором або законом, якщо кредитор відмовився
від прийняття простроченого виконання через
втрату у цьому інтересу, якщо кредитор відмовився від договору на підставах, передбачених ст.
615 ЦК. Однак необхідність в існуванні принципу реального виконання зобов’язання буде зберігатися в майбутньому, оскільки його дія покликана забезпечити реалізацію інтересу кредитора
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у виконанні зобов’язання саме в натурі, а не
будь-яким іншим способом.
В юридичній літературі вважається за аксіому те, що виконання зобов’язання, у тому числі
договірного, забезпечується завдяки вчиненню
боржником активних дій (позитивних дій) [19,
c.626]. Н.С.Кузнєцова не заперечує також наявності в окремих випадках негативного змісту в
договірних зобов’язаннях, що є проявом здійснення учасником зобов’язання пасивної функції
(наприклад, наймодавець не повинен перешкоджати наймачеві користуватися одержаним за
договором найму майном. Однак, на наш погляд,
пасивна поведінка учасників договірного зобов’язання не є рідкісним явищем, як це вважає
Н.С. Кузнєцова. Більше того, вона може бути притаманна не лише кредитору, але і боржникові.
У цивілістичній науці досить поширений
поділ виконання зобов’язання на активне (позитивне) і пасивне (негативне).Активним (позитивним) є виконання зобов’язання шляхом вчинення
боржником дій, передбачених цим зобов’язанням, пасивним (негативним) виконання має вважатися тоді, коли боржник повинен утримуватися від вчинення певних дій. Термін “негативна
поведінка” у свій час був ведений О.С. Іоффе,
який стверджував, що утримання від певних дій
неодмінно супроводжує активну діяльність боржника, а не замінює її, тобто негативна поведінка
(утримання від вчинення певних дій) може бути
лише доповненням або наслідком виконуваної
боржником активної функції [7, c.8-14]. В сучасній українській науці така оцінка сутності поведінки боржника по виконанню зобов’язання одержала підтримку, але із застереженням про доцільність заміни поняття “негативна поведінка” на
поняття “пасивне виконання” [2, c.21-22], що у
нас не викликає принципових заперечень, адже
обов’язок боржника утримуватися від вчинення
певних дій фактично сприяє належному виконанню зобов’язання, тобто є позитивним явищем. Інша справа, що авторами зверталася увага
на відсутність у чинному законодавстві прикладів утримання боржника від вчинення певних дій
[2, c.21-22]. Справді, в цивільному законодавстві
важко віднайти норму, яка б передбачала основним зобов’язанням, що виникло з договору,
обов’язок боржника утримання від вчинення певних дій. Але звертаємо увагу і на те, що законодавство не забороняє укладати договори з пасивним (негативним) змістом. Наприклад, співвласники можуть домовитися про порядок володіння та
користування майном, що є їхньою спільною частковою власністю (ст.. 358 ЦК). Відповідно, спів54

власники житлового будинку не позбавлені права
укласти договір, у якому передбачити єдиний для
всіх обов’язок утримуватися від вирощування та
утримування живності у використовуваних ними
житлових і нежитлових приміщеннях.
Отже, в договірних зобов’язаннях поведінка як кредитора, так і боржника на стадії їх виконання може бути як активною (позитивною), так
і пасивною (негативною). Проте тут може спостерігатися певна тенденція: у боржника активна
поведінка є домінуючою, а пасивна – супроводжувальною (додатковою), у кредитора домінуючою є пасивна поведінка, а активна – супроводжувальною (додатковою). Кредитор у всіх випадках
зобов’язаний не перешкоджати виконанню боржником договірних обов’язків. Водночас він може
вчиняти певні активні дії (прийняти виконане боржником, підготувати складські приміщення для
прийняття поставленого товару тощо).
Продовжує залишатися нерозв’язаною
проблема правової природи дій боржника по виконанню зобов’язання. З цього питання сформувалося дві основні точки зору: 1) вони є юридичними вчинками [8, c.89]; 2) вони є односторонньою угодою (правочином) [4, c11; 16, c.23; 10,
c.81; 18, c.20; 2, c.20-21].
Такий підхід до вирішення питання правової природи дій боржника, спрямованих на виконання договірного чи іншого зобов’язання, є поверховим і занадто спрощеним з таких міркувань. Загальновідомий у цивілістичній науці поділ підстав виникнення зміни і припинення правовідносин на юридичні факти-дії та юридичні
факти-події. А всі правомірні дії поділяються на
юридичні акти та юридичні вчинки (поступки). І ті, й другі можуть бути підставою виникнення цивільних прав та обов’язків чи їх припинення. Власне такі міркування базуються безпосередньо на положеннях ст. 11 ЦК України, згідно з якими підставою виникнення цивільних
прав та обов’язків, зокрема є: 1) договори та інші
правочини; 2) створення літературних, художніх
творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності; 3) завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; 4) інші юридичні факти.
Правочини як правомірний юридичний
факт є основним видом юридичних актів, спрямованих на виникнення, зміну чи припинення
цивільних правовідносин, тобто спрямованих
безпосередньо на досягнення конкретного правового результату. Такими можуть бути певні
адміністративні акти, правові акти органів державної влади чи місцевого самоврядування тощо.
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Юридичними вчинками (поступками) в
юридичній науці визначаються правомірні дії
осіб, які за законом можуть призводити до певних юридичних наслідків незалежно від безпосередньої наявності у цих осіб мети і волі досягти
конкретного правового результату ( наприклад, у
разі створення художнього твору у автора можуть виникнути права, яких він і не передбачав)
[5, c.123-125]. Коло таких юридичних вчинків
може бути значно ширшим, ніж це наводиться в
літературі. У юристів не виникає заперечень можливість існування складних юридичних фактів,
які призводять до виникнення, зміни чи припинення цивільних правовідносин [18, c.88-90].
Тому не можна зводити виконання договору лише до одностороннього правочину. Так, виконання договору позики шляхом перерахування
боржником грошових сум на розрахунковий рахунок кредитора – односторонній правочин. Але
передача продавцем покупцеві проданого товару,
оформленої актом передачі-прийому – двосторонній правочин. Виконання договорів довгострокової дії може складатися з кількох юридичних фактів. Наприклад, завершення першого
етапу будівництва торговельного комплексу за
договором будівельного підряду – це юридичний
вчинок (оскільки це може бути підставою для
фінансування другого етапу робіт), здача першого етапу замовника та відповідне його оформлення – двосторонній правочин. Хід виконання
будівельних робіт – організаційно-технічної дії
(факти), які не є правочинами, але спрямовані на
виконання договірних зобов’язань.
Аналізуючи ст. 526 та інші статті глави 48
ЦК "Виконання зобов’язання", не можна не зауважити, що фактично в цій главі врегульовані
відносини виконання лише договірних зобов’язань, і фактично поза врегулюванням залишилось виконання позадоговірних зобов’язань,
що свідчить про невдалу юридичну конструкцію
цієї глави, яка б за таких обставин повинна
отримати назву: "Виконання договірного зобов’язання". З цієї ситуації можливий і інший
вихід, який полягає у необхідності введення до
цієї глави статей, які визначали б особливості
виконання позадоговірних зобов’язань.
На стадії виконання договору зобов’язальне правовідношення проявляє ознаки динаміки,
тобто його певного руху, який може проявлятися
у цілком конкретних об’єктивних формах. У цивілістичній науці знайшла обґрунтування різноманітна термінологія, яка відображає динаміку
договору на стадії його виконання або іншого
правовідношення, а саме: 1) динаміка укладено-

го договору [3, c.417]; 2) динаміка договірного
зобов’язання [2, c.124]; 3) динаміка або рух правовідношення [17, c.283; 20, c.310]; 4) рух зобов’язального правовідношення [11, c.63] та ін. І
хоча між наведеними поняттями є певні термінологічні розбіжності, але всі вони є прийнятними і
можуть бути вживаними з урахуванням правової
природи предмета дослідження. У нашому випадку будуть вживатися терміни динаміка договору
та динаміка договірного зобов’язання, як такі, що
характеризують не статику, а рух договірного правовідношення. Як нам здається, невдалим є поняття "динаміка укладеного договору", адже може існувати начебто і динаміка неукладеного договору.
Важливим завданням є встановлення часових (строкових) меж і форм проявлення динаміки договору як зобов’язального правовідношення. І тут в юридичній науці чимало поглядів,
водночас і суперечливих.
Так, у свій час Р.Сават’є відзначав, що зобов’язання виникає, змінюється і згодом зникає,
відповідно зобов’язання є рухомими і гнучкими,
мають схильність до трансформації [12, c.305306]. Погляди Р.Сават’є не могли не вплинути на
формування концепції в цивілістиці радянського
періоду та в сучасній науці як Росії, так і України. Відповідно з цього питання були встановлені
такі концептуальні положення.
1. Рух правовідношення розпочинаються з
його виникнення і завершується його припиненням, у цих межах воно існує і діє в один момент
або тривалий період, зазнаючи при цьому тих
або інших змін у змісті чи суб’єктному складі,
продовжуючи зберігати свої риси, але існувати у
зміненому вигляді (Б.Б.Черепахін) [20, c.310];
2. Динаміці правовідношення (взагалі)
притаманні виникнення і припинення правовідношення, у межах проміжного моменту якого
можливі зміни правовідношення по лінії його
змісту чи (та) його суб’єктного складу
(О.О.Красавчиков) [8, c.89];
3. Виникнення і припинення правових відносин відображають собою початкову і заключну
стадії їх руху, в межах яких можуть відбуватися
повні або часткові зміни правових відносин
(О.С.Іоффе) [6, c.622];
4. Нормальний перебіг зобов’язального
правовідношення проходить стадії виникнення,
виконання і припинення (Є.О.Богатих) [1, c.192];
5. В динаміку договірного правовідношення включаються як виконання, так і зміна та розірвання такого правовідношення (М.І.Брагінський) [3, c.417];
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6. Динаміка договірного зобов’язання може
мати такі різні за тривалістю стадії: виникнення
зобов’язального правовідношення; існування договірного зобов’язання, на якій зобов’язальне
правовідношення може зазнавати змін; виконання (здійснення, реалізація) договірного зобов’язання, у процесі якої правовідношення також може зазнавати змін; припинення договірного зобов’язання (зобов’язального правовідношення), у тому числі внаслідок його виконання
(Т.В.Боднар) [2, c.128].
Незважаючи на певні істотні розбіжності
між авторами щодо розуміння динаміки договірного зобов’язального правовідношення, всі вони
передбачають притаманність йому тієї чи іншої
кількості стадій. Найбільш приваблива серед них
концепція Т.В.Боднар, яка запропонувала чотири
стадії динаміки договірного правовідношення.
Інша справа, що доцільність введення такої нової
стадії, як існування договірного зобов’язання,
вимагає додаткового обґрунтування, оскільки
автор так і не розкрила конкретний зміст цієї
стадії. Як на наш погляд, у динаміці договірного
зобов’язання може бути такий період, в якому
відсутній стан руху правовідношення, наприклад, коли за договором момент виконання
обов’язку віддалений у часі від моменту укладення договору. Таке може бути, зокрема, у разі
укладення договору позики з умовою повернення
через рік. За таких обставин правовідношення
перебуває у стані стагнації. Тобто можна також
стверджувати, що і за таких обставин має місце
динаміка правовідношення пасивна. Якщо ж сторона вчиняє дії, спрямовані на виконання договору, динаміка правовідношення стає активною,
що власне необхідно враховувати при розв’язанні цієї проблеми.
Однак, думається, що всі висловлені позиції мають вразливі елементи, оскільки розглядати
виникнення та припинення зобов’язального правовідношення як самостійні стадії юридично некоректно з огляду на те, що і виникнення і припинення договірного зобов’язання є одномоментними актами, підставою яких слугують у першому випадку укладення договору, а у другому –
виконання договірних обов’язків та інші юридичні факти, передбачені договором, статтями 599609 ЦК та нормами інших законів України. Безумовно, виникнення і припинення договірного
зобов’язального правовідношення вкрай необхідні в ньому, але аж ніяк вони не можуть набувати статусу стадії, під якою, як правило, необхідно розуміти певний момент, період, етап у
житті, розвитку чого-небудь, що має свої якісні
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особливості [9, c.368]. Тобто маються на увазі
такі моменти, періоди, етапи, які існують упродовж певного проміжку часу. Відтак з моменту
укладення договору одночасно виникає зобов’язальне правовідношення, яке набуває ознак пасивної чи активної динаміки, спрямованої на виконання договору. А щоб дати правильну оцінку
динаміці договірного зобов’язання, необхідно
розглянути два варіанти їх можливого розвитку.
Перший полягає у позитивному (нормальному)
розвитку чи функціонуванні правовідношення,
тобто у повній відповідності до умов договору та
закону, другий – в аномальному відхиленні розвитку правовідношення від умов договору та закону.
Висновки. Отже, з моменту укладення договору виникає зобов’язальне правовідношення,
яке при позитивному його розвитку проявляє
активну динаміку (у певних випадках пасивну та
активну), яка реалізується в стадії виконання договірного зобов’язання, яке припиняється в момент досягнення правового результату, обумовленого договором або законом. У разі ж аномального розвитку зобов’язального правовідношення, яке виникло з моменту укладення договору, його динаміка на стадії виконання договору може зазнавати змін у змісті чи суб’єктному
складі договору на підставі додаткових правочинів чи вимог закону (наприклад, статті 651, 652
ЦК України) до моменту його припинення.
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GENERAL CHARACTERISTIC OF A STAGE EXECUTION OF A CONTRACT
Summary
From the moment of making contract there is a debt relationship, which, at positive its development,
shows active dynamics (in the certain cases passive and active), and will be realized in a stage of executive
of a contract, which ceases at the moment of achievement of legal result stipulated by the agreement or the
law. In a case of abnormal development of debt relationship, which has arisen from the moment of making
contract, its dynamics at the stage of enforcement of the treaty can test changes in the contents or subject
structure of the agreement on the basis of supplementary claims of the law (for example, article 651, 652
Civil code of Ukraine) to the moment of its discontinuance.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
Постановка проблеми. Страхування – це
одна із найдавніших категорій суспільних відносин. За твердженням відомого науковця
В.К.Райхера, страхування існувало і у феодальному, і навіть у рабовласницькому суспільстві,
причому це було “справжнє страхування” [11,
с.34]. Справа в тому, що життя та діяльність людини завжди супроводжується певним ризиком, а
саме ризиком майнових втрат, втрати здоров’я
тощо. На цьому ґрунті і виникла ідея відшкодування матеріального збитку шляхом його солідарного розподілу між зацікавленими суб’єктами.
Водночас життєвий досвід, що ґрунтується на
багаторічних спостереженнях, дав змогу дійти
висновку про випадковий, поодинокий характер
настання надзвичайних подій, що призводять до
певних негативних наслідків. Як наслідок, кількість зацікавлених юридичних і фізичних осіб
досить часто буває більшою, ніж кількість потерпілих від різних небезпек. За таких умов страхування, як механізм солідарного розподілу збитків між зацікавленими суб’єктами суттєво зменшує або ж узагалі усуває негативні наслідки
певних надзвичайних подій. Подібна обставина і
зумовила той факт, що страхування історично
було, досі залишається і завжди буде актуальним
і необхідним засобом захисту інтересів тих
суб’єктів, життя і діяльність яких пов’язана із
ризиком заподіяння шкоди.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблеми укладення, зміни та припинення договору страхування останнім часом усе більше
привертають увагу з боку як вітчизняних, так і
зарубіжних науковців. Зокрема, ґрунтовні дослідження з даного питання здійснені М.І.Брагінським, В.Д.Ларічевим, К.І.Пиловим, В.К.Райхером, В.І.Серебровським, Ю.Б.Фогельсоном,
М.Я.Шиміновою та ін. Під час написання даної
статті ми не могли не послугуватися працями
таких відомих учених-юристів із загальних питань теорії цивільного права, як А.М.Бєлякової,
М.І.Брагінського, С.М.Братуся, П.А.Варула,
В.В.Вітрянського, О.О.Красавчікова, О.Е.Лєйста,
В.В.Луця, М.С.Малєіна, Г.К.Матвєєва, В.А.Ойгензіхта, Й.О.Покровського, І.С.Самощенка,
А.П.Сергєєва,
В.О.Тархова,
Ю.К.Толстого,
М.Х.Фарукшина, Я.М.Шевченко та ін. Питанням
здійснення окремих видів страхування свої праці
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присвятили Т.Г.Александрова, В.Д.Ба-зилевич,
К.С.Базилевич, О.Д.Заруба, О.Б.Крутік, О.В.Мещерякова, Т.В.Нікітіна, І.В.Орлова, А.П.Плєшков, В.Г.Ульяніщев, Е.А.Уткін, В.В.Шахов,
І.Е.Шинкаренко та ще ряд інших авторів. Подібна увага з боку науковців до досліджуваного питання аж ніяк не заперечує можливість здійснення
подальшого наукового пошуку у галузі страхування, а, навпаки, свідчить про надзвичайну актуальність договору страхування, як правового механізму захисту майнових прав та інтересів фізичних і
юридичних осіб, а також держави в цілому.
Мета статті. У даній статті автор спробував охарактеризувати договір страхування як
угоду, що опосередковує процес надання послуг.
Окрім цього, була зроблена спроба визначити
специфічні риси, властиві виключно для договору страхування та його основних видів, визначених чинним цивільним законодавством України.
Виклад основного матеріалу. Згідно зі
ст.1 ЦК України, всі учасники цивільних правовідносин є юридично рівними і незалежними, а
тому набувають і реалізовують свої цивільні
права на підставі вільного волевиявлення та власного інтересу. Отже, найважливішу роль тут
відіграють індивідуальні потреби, які у певний
спосіб, впливаючи на людину, визначають основні компоненти соціально-психологічної регуляції його поведінки: інтереси, цілі, мотиви, волю.
Однак, як опосередковані суб’єктивним правом,
реалізації підлягають не будь-які, а лише соціально значимі та правомірні інтереси [18, с.115].
Не є винятком у даному випадку і страхові правовідносини, виникнення яких зумовлюється
правомірними майновими інтересами фізичних
та юридичних осіб. Звичайно, що подібні майнові інтереси залежать від правового становища
того чи іншого суб’єкта страхових правовідносин. Так, цілком очевидно, що для страховика
(який, згідно із чинним законодавством, може
бути створений лише у формі підприємства [2,
Ст.2]) в якості правомірного інтересу виступає
можливість отримання прибутку. А страховий інтерес іншого учасника страхового правовідношення – страхувальника, найчастіше випливає з необхідності забезпечення захисту його майна, життя,
здоров’я тощо. Отже, страховий інтерес виступає
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основною правомірною підставою виникнення
страхових правовідносин.
Страхові правовідносини як різновид цивільно-правових відносин можуть виникати з різних юридичних фактів. Одним із таких фактів
може бути договір страхування – цивільноправова угода з приводу надання страхових послуг, яка укладається за взаємною згодою сторін.
Окрім цього, страхові правовідносини можуть
виникати і внаслідок імперативної вказівки, передбаченої в законі чи підзаконному нормативному акті. В такому разі мова йде про обов’язкове страхування, основні види якого визначаються у ст.7 Закону України “Про страхування”.
Держава встановлює обов’язкове страхування тоді,
коли необхідність відшкодування матеріального
збитку чи надання іншої грошової допомоги зачіпає інтереси не лише конкретної потерпілої особи,
але й суспільні інтереси в цілому. Іншими словами,
обов’язкова форма страхування поширюється на
“пріоритетні об’єкти страхового захисту” [14, с.43].
Захист таких майнових інтересів, які з найбільшою
повнотою та всесторонністю можуть бути забезпечені виключно державно-правовим регулюванням,
є одним із проявів публічно-правової сторони інституту страхування [5, с.153].
Незалежно від способу здійснення страхування, відносини стосовно нього оформляються
договором (страховим полісом). Згідно зі статтею 16 Закону України “Про страхування”, договір страхування – це письмова угода між страхувальником і страховиком, за якою страховик бере на себе зобов’язання в разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або відшкодувати завданий збиток у межах страхової суми
страхувальнику чи іншій особі, визначеній страхувальником, або на користь якої укладено договір страхування (надати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов’язується
сплачувати страхові платежі у визначені терміни
та виконувати інші умови договору.
Договір страхування являє собою об’єктивно виражене волевиявлення страхувальника
та страховика про взаємне задоволення ними в
майбутньому своїх потреб шляхом виконання
цієї угоди. Зрозуміло, що під час визначення поняття договору страхування законодавець намагався вкласти в нього універсальний зміст. Це
поняття мало би охопити три існуючі в Україні
види страхування: особисте, майнове та страхування відповідальності. Але таке завдання не з
легких, адже кожен вид страхування досить специфічний і має свої характерні ознаки. Наприклад, метою майнового страхування є забезпе-

чення захисту конкретних майнових інтересів
фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із ризиком пошкодження чи знищення належного їм
майна. А особисте страхування захищає від несприятливих подій (об’єктивного та суб’єктивного характеру) життя та здоров’я фізичних осіб.
Власну мету переслідує також страхування відповідальності. На відміну від майнового та особистого страхування, безпосередньою метою
страхування відповідальності є захист майнових
інтересів від потенційних заподіювачів шкоди [9,
с.54-55]. У літературі панує й інша точка зору,
згідно з якою страхування відповідальності покликане, перш за все, забезпечувати інтереси потерпілих осіб. Можливо, ця думка і виправдана з
соціальної позиції, але, на наш погляд, вона не
витримує критики, якщо ми розглядаємо страхування відповідальності як цивільне правовідношення. Договір укладається особою, яка має власний майновий інтерес. Щоб задовольнити його,
необхідно сплачувати страхові премії. Тому навряд
чи страхувальник при виникненні зобов’язальних
відносин піклується про “благо” невідомих йому
третіх осіб [15, с.31-32].
У договорі страхування отримують належний вираз характеристики цивільно-правового
договору як правового інституту, і в зв’язку з
цим договір страхування належить до категорії
двосторонніх, оплатних і реальних договорів.
Угода про страхування укладається між страхувальником і страховиком, у кожного з яких є взаємні права та обов’язки. “Одна сторона – страхувальник, зобов’язується до сплати відомої винагороди – страхової премії, а інша сторона – страховик,
бере на себе ризик ...” [12, с.62-63].
Особливої уваги заслуговує така ознака
договору страхування, як оплатність. Враховуючи те, що договір страхування двосторонній, цілком логічним буде припущення, що кожна зі
сторін такого договору може розраховувати на
зустрічне майнове задоволення. Так, страхувальник сплачує страховий платіж з розрахунку
отримати в майбутньому страхову суму (страхове відшкодування). Несплата страхового платежу
призводить до неможливості укладення договору
страхування. Отже, обов’язок страхувальника
безумовний, чого не можна сказати про обов’язок страховика здійснити страхову виплату.
Справа в тому, що подібний обов’язок страховик
зобов’язаний виконати лише при певній умові –
в разі настання страхового випадку, передбаченого договором. Отже, сплачуючи страхові внески, страхувальник вправі розраховувати на страхову суму виключно в тому разі, коли він зазнає
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певних збитків чи витрат. Подібний висновок у
жодній мірі не заперечує двостороннього характеру договору страхування, оскільки еквівалентом сплаченої страхувальником страхової премії
служить узятий на себе страховиком ризик [3,
с.79]. Своєрідний виняток із загального правила
становлять накопичувальні види страхування життя особи, при здійсненні яких страховик зобов’язаний виплатити страхову суму за будь-яких
умов – або в разі настання страхового випадку, або
ж у разі закінчення дії договору страхування.
Висновок про те, що договір страхування є
реальним, випливає зі змісту ст.983 Цивільного
кодексу України та ст.18 Закону України “Про
страхування”. Відповідно до вказаних статей договір страхування набирає чинності не з моменту
досягнення між сторонами згоди за всіма істотними умовами, а лише з моменту внесення страхувальником першого страхового платежу. Разом
з тим відзначимо, що дане правило носить диспозитивний характер, а тому цілком правомірними будуть дії сторін договору страхування
стосовно визначення останнього в якості консенсуальної угоди. На практиці подібні відхилення
від загального правила майже відсутні. Справа в
тому, що визнання договору страхування консенсуальним припускає можливість виплати страховиком страхового відшкодування ще до сплати
страхувальником першого страхового платежу,
що, зрозуміло, є вкрай невигідним для страховика. Враховуючи вищенаведене, обов’язок страховика щодо виплати страхової суми, як правило, виникає після вступу договору в дію, однак
не виключений і інший варіант: наприклад, якщо
в договорі страхування вказано, що він вступає в
дію після сплати премії страховику, а страховий
випадок настав до її сплати, але вже після досягнення сторонами згоди. У цьому випадку договором може бути передбачена одна з таких умов: 1)
страхова сума виплачується, але страховик має
право при визначенні розміру виплати вирахувати
несплачену суму страхової премії; 2) страхове відшкодування не виплачується у зв’язку з тим, що в
договорі сторони передбачили розповсюдження
страхового захисту лише на ті страхові випадки,
які мали місце після вступу договору в дію. Закріплення такої умови найчастіше відбувається через
оформлення страхової коверноти, яка є тимчасовим документом, що підлягає обов’язковому обміну на страховий поліс [6, с.203].
Відповідно до Цивільного кодексу України
та Закону України “Про страхування”, договір
страхування визнається укладеним лише в тому
разі, коли між сторонами в належній формі було
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досягнуто згоди за всіма його істотними умовами, тобто такими, без яких він не може вступити
в силу. Ці умови можуть бути визначені як у законодавчому порядку, так і внаслідок взаємної
домовленості сторін договору [1, п.1 Ст.628].
Перш за все, істотною умовою договору
страхування є визначення об’єкта та предмета
страхування. Саме цих два терміни використовуються законодавцем у чинному ЦК України та
Законі України “Про страхування”, щоправда, як
синоніми. Подібної позиції дотримуються чимало науковців, які вказують, що поняття об’єкт
страхування і предмет договору страхування збігаються, і змістом цих понять визначають майновий інтерес [3, с.85]. Особливого погляду дотримується Ю.Б.Фогельсон, який стверджує, що
предметом договору страхування є грошове зобов’язання (обов’язок страховика сплатити визначену суму грошей) [16, с.200-201; 17, с.82].
Інші автори в якості предмета договору страхування розглядають шкоду (збиток), завдану життю, здоров’ю чи майну третіх осіб, а також навколишньому природному середовищу, яка підлягає відшкодуванню страхувальником [20, с.3335]. Ми ж вважаємо, що поняття об’єкт та предмет договору страхування далеко не тотожні. Під
об’єктом страхування належить розуміти законні
майнові інтереси страхувальника, пов’язані з певним правомірним ризиком, визначеним законодавством [2, Ст.4]. А ось в якості предмета договору страхування виступає особливого роду послуга, яку страховик надає страхувальнику і яка
полягає в прийнятті на страхування ризику в межах страхової суми. Послуга в страхуванні характеризується як з кількісного, так і з якісного
боку, при цьому кількісний бік – це страхова сума, а якісна характеристика предмета договору
страхування – страховий ризик.
Крім об’єкта та предмета договору страхування, істотними умовами є страховий ризик
(страхові випадки), страхова сума (ліміт відповідальності страховика), розмір страхового внеску
та строк дії договору.
Серед умов, які повинен містити договір
страхування, однією з найважливіших є визначення страхового ризику, зміст і ступінь імовірності настання якого визначають характер і обсяг
страхового захисту. Під страховим ризиком загальноприйнято розуміти обумовлені в договорі
події, шкідливий наслідок яких може потягти за
собою зменшення чи втрату майнових інтересів
страхувальника [4, с.155]. Ці події характеризуються в першу чергу тим, що сторони договору
можуть передбачити лише ймовірність, але аж
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ніяк не неминучість їх настання, у зв’язку із чим
договір страхування був віднесений до ризикових (алеаторних) договорів.
Категорія «страховий ризик» тісно пов’язана із категорією «страховий випадок». З цього
приводу В.І.Серебровський зазначав, що “поняття “страхового випадку” є надзвичайно важливим для страхового права ... оскільки, тільки з
настанням страхового випадку доводиться говорити про реалізацію страхового правовідношення у розумінні виконання основної його функції
– виплати страховиком страхової суми” [12,
с.126]. Якщо страховим ризиком є можливість
(імовірність) настання певної події, то страховим
випадком визнається подія, передбачена договором
страхування, яка вже відбулась і з настанням якої у
страховика виникає обов’язок сплатити страхову
суму (страхове відшкодування) страхувальнику,
застрахованій або іншій третій особі [2, Ст.8].
Конкретний перелік страхових випадків,
які можуть потягти за собою заподіяння шкоди
третім особам, визначається сторонами під час
укладення договору страхування. Однак страховики можуть запропонувати й інший спосіб: вони обумовлюють у правилах страхування ті події, за які “відповідальності” нести не будуть,
вважаючи, що всі інші випадки спричинення
шкоди третім особам, котрі підпадають під загальне трактування поняття страхового випадку, є
предметом їх “відповідальності”. Термін «відповідальність» тут вжито в переносному значенні,
оскільки обов’язок страховика з виплати страхового відшкодування не можна визначати як його
відповідальність. “Однак загальність цілей цивільно-правової відповідальності і страхових зобов’язань послужила, мабуть, однією із причин
ототожнення деякими вченими [11, с.241-245; 12,
с.5] вказаного обов’язку страхових органів з відповідальністю” [19, с.96].
Страхова сума в договорі страхування визначає пороговий розмір зобов’язань страховика
з виплати грошової компенсації. При цьому кожний із трьох видів страхування має свій специфічний порядок визначення страхової суми. Особисте страхування характеризується у цьому
плані цілковитою свободою сторін у визначенні
розміру страхової суми. Справа в тому, що ні
життя, ні здоров’я особи оцінити неможливо.
Саме тому розмір страхової суми за договором
особистого страхування найчастіше залежить
виключно від фінансового становища страхування і, набагато рідше, від фінансового становища
страховика. При здійсненні майнового страхування страхова сума визначається страховою

(дійсною) вартістю майна або її частиною і за
жодних умов не може перевищувати таку дійсну
вартість. На відміну від майнового страхування,
при страхуванні відповідальності сторони встановлюють у договорі порогову суму відшкодування – ліміт відповідальності страховика (подібний термін уперше використаний у Законі
України “Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних
транспортних засобів” від 01.07.2004 р.). Визначити наперед розмір шкоди, яка може бути заподіяна страхувальником третім особам, тобто “визначити точний розмір страхового інтересу ...
неможливо” [10, с.93].
Умовою, що суттєво впливає на вибір
страхувальниками конкретної страхової компанії, є розмір страхових внесків. Зрозуміло, що
кожна особа, яка має страховий інтерес, бажає
захистити його з найменшими для себе витратами. Дана обставина нерідко призводить до різного
роду махінацій зі сторони страхових компаній, які
намагаються зменшити свої витрати і, відповідно,
знизити вартість страхових послуг. Зазначимо, що
навіть у країнах з розвинутим ринком страхових
послуг договір страхування “об’єктивно містить у
собі можливість корисливих дій” [8, с.14].
Договором страхування також повинні бути чітко окреслені початок і кінець його дії.
У такий спосіб “відповідальність” страховика
обмежується певними часовими рамками.
За бажанням сторін істотними можуть бути
визнані й інші умови. Так, специфічною умовою,
яка часто фігурує в договорах страхування, є
франшиза. Франшиза (франц. “franchise” – пільга, вільність) – це частина збитків, яка не відшкодовується страховиком згідно з договором
страхування [2, Ст.9]. Дане поняття не має нічого
спільного з договором франчайзингу, який, згідно із чинним ЦК України, є самостійним цивільно-правовим договором.
У договорі страхування франшиза, як правило, встановлюється в твердому грошовому еквіваленті. Однак бувають випадки, коли вона визначається в процентному відношенні до страхової суми. Франшиза може встановлюватись як
для всіх, так і для окремих видів збитків. Окрім
цього, франшизу прийнято поділяти на два види:
умовну і безумовну. Умовна франшиза передбачає звільнення страховика від обов’язку відшкодувати збитки, які не перевищують встановленої
суми, і повне відшкодування збитків, розмір яких є
більшим від суми франшизи. Встановлення в договорі безумовної (ексцедентної [7, с.31-32; 13, с.49])

Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Випуск 306 . Правознавство.

61

Правова природа договору страхування

франшизи означає, що зі страхового відшкодування завжди вираховується сума франшизи.
Висновки. Договір страхування – самостійний, самодостатній цивільно-правовий правочин. Його специфіка виражається в особливому оплатному характері, реальності, алеаторності
(ризиковості), а також у порядку визначення
страхової суми. Договір страхування у більшості
випадків реалізується (виконується) його сторонами однобічно: страхувальник завжди зобов’язаний сплачувати страхові внески, оскільки
в противному разі договір не набере чинності,
або ж буде достроково розірваний на вимогу
страховика. Страховик же виконує свій основний
обов’язок стосовно виплати страхової суми виключно у разі настання страхового випадку (що,
зазвичай, дуже малоймовірно). Подібну “несправедливість” можна пояснити тим, що діяльність
страхових компаній була б узагалі неможливою
(нерентабельною), якби страхові суми необхідно
було виплачувати всім або більшості страхувальників, з якими страховик уклав договори. Отже, сутність загалом усіх страхових правовідносин становить їх ризиковий характер. Без наявності страхового інтересу (та страхового ризику)
страхування неможливе.
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СУТНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку науки цивільного процесуального
права перед нею стоять завдання науковотеоретичного дослідження тих аспектів та інститутів, які мають визначальний характер для формування концептуальних підходів щодо вирішення актуальних питань, які висуваються потребами практики. Проблематика цивільних
процесуальних правовідносин досить широка і
охоплює, зокрема, і питання щодо їх сутності та
місця серед інших інститутів цивільного процесуального права. Розв’язання цих теоретичних
аспектів цивільних процесуальних правовідносин
актуальне оскільки, це дає можливість дослідити
механізм впливу права на врегульовані суспільні
відносини та полегшує науковий пошук рекомендацій щодо вдосконалення цивільного процесуального законодавства та практики його застосування.
Ступінь наукової розробки. В науці цивільного процесуального права розробки теоретичних аспектів цивільного процесуального правовідношення присвячено чимало праць, серед
яких наукові доробки В.П. Вершиніна, М.А. Вікут, О.В. Гетманцева, М.А. Гурвіча, П.Ф. Елісейкіна, І.А. Жеруоліса, М.Б. Зейдера, В.В. Комарова, А.Ф. Козлова, А.А. Мєльнікова, В.П. Мозоліна, Н.О. Чечіної, Д.М. Чечота, М.С. Шакарян,
М.Й. Штефана, В.М. Щеглова, С.Я. Якубова,
В.В. Яркова та ін. Така увага з боку вчених пояснюється тим, що категорія „цивільні процесуальні правовідносини” – одна з головних і найбільш проблематичних у процесуальній науці.
Враховуючи також, що 18 березня 2004 року
прийнято новий цивільний процесуальний кодекс України, який містить багато нововведень, у
тому числі і стосовно визначення кола суб’єктів
цивільних процесуальних правовідносин, передумов їх виникнення, зміни та припинення, гостро
постає проблема аналізу деяких аспектів теорії
цивільних процесуальних правовідносин з метою
їх уточнення і доповнення. Зокрема, актуальне
дослідження одного з основних питань цієї теорії
– визначення сутності цивільних процесуальних
відносин як різновиду правових відносин.
Метою даного дослідження є вивчення та
аналіз існуючих в теорії цивільного процесуального права поглядів науковців на визначення
сутності та характерних особливостей цивільних

процесуальних правовідносин, їх систематизація
на теоретичному рівні. Висновки, отримані в результаті дослідження, сприятимуть формуванню
цілісного уявлення про поняття та сутність цивільних процесуальних правовідносин, їх ролі у
механізмі правового регулювання.
Виклад основного матеріалу. Що є сутністю цивільних процесуальних правовідносин?
На нашу думку, для з’ясування цього питання
необхідно насамперед виходити з того, що саме
розуміти під поняттям „сутність” оскільки, філософське аргументування, пояснення повинні мати не тільки загальна теорія держави і права, а й
конкретні галузеві юридичні науки [17, с.76].
Так, виходячи з положень філософії під
сутністтю будь-якого явища, розуміють його
внутрішні, усталені, суттєві риси, які осягаються
розумом [14, с.573]. Отже, щоб визначити сутність явища, у нашому випадку для визначення
сутності цивільних процесуальних правовідносин – необхідно розглянути ті ознаки, які характерні для них і сприяють їх виділенню як окремої, самостійної категорії цивільного процесуального права.
При визначенні поняття і сутності цивільних процесуальних правовідносин належить у
першу чергу виходити з розроблених загальною
теорією права вчень про правовідносини. На цю
методологічну рису вивчення поцесуальних правовідносин свого часу слушно звернула увагу
Н.О. Чечіна [20, с.5].
Так, для визначення правової природи та
специфічних особливостей цивільних процесуальних правовідносин необхідно почати з вивчення тих ознак, які притаманні всім правовідносинам: становлять різновид суспільних відносин; є
ідеологічними відносинами – результатом свідомої діяльності людей; є вольовими відносинами;
виникають і існують на основі норм права; охороняються і забезпечуються заходами державного примусу [16, c.346, 347]. Ці ж ознаки характерні й для цивільних процесуальних правовідносин але, як слушно зауважив А.А. Мєльніков, з
урахуванням тих особливостей, які накладаються
процесуальною формою [11, с.75]. Цивільні процесуальні правовідносини – це відносини, які:
виникають і існують між судом, який здійснює
правосуддя, і всіма іншими учасниками цивіль-
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ного процесу; закріплюють взаємну поведінку
суду та інших учасників процесу при здійсненні
судом правосуддя з цивільних справ; виникають
і існують на основі норм цивільного процесуального права; забезпечуються заходами процесуального примусу [11, с.76; 20, с.9, 10].
Однак цивільним процесуальним правовідносинам, як різновиду правових відносин, крім
загальних, притаманні низка своїх специфічних,
тільки їм властивих ознак, які водночас є критерієм розмежування цивільно-процесуальних від
інших видів правовідносин. Так, на підставі аналізу наукової літератури з цивільного процесуального права можна виділити такі специфічні особливості цивільних процесуальних правовідносин:
По-перше, ознакою цивільних процесуальних правовідносин є те, що вони мають правовий
характер і за загальним правилом виражаються у
спеціальній, установленій законом, цивільній
процесуальній формі [21, c.69; 20, с.10]. Дана
особливість передбачає той факт, що процесуальні правовідносини виникають на основі норми
права і існують тільки в правовій формі. Ряд
процесуалістів, зокрема російських, вважають,
що дане положення не варто сприймати занадто
буквально. На думку А.Т. Боннера, в межах цивільного судочинства існує фактична процесуальна діяльність, оскільки неможливо все передбачити в законодавстві [1, с.52]. Тобто автор
припускає, що в цивільному процесуальному законодавстві можуть існувати певні прогалини,
які допускають застосування процесуальних
норм по аналогії і відповідно, цивільні процесуальні правовідносини можуть виникати поза межами процесуального закону в якості фактичних
відносин. А на думку Г.Л. Осокіної, діяльність
суду з розгляду і вирішення цивільних справ, у
тому числі і застосування аналогії права чи закону, завжди відбувається в межах правового поля,
що виключає можливість існування фактичних
процесуальних відносин, фактичної процесуальної діяльності [13, с.57].
З критикою фактичної процесуальної діяльності виступив і вітчизняний вчений – процесуаліст В.В. Комаров, який зазначає, що „ ... в
цивільному процесі не допускається так звана
„фактична процесуальна діяльність”, тобто діяльність, яка не передбачена формами судочинства.” [15, с.100]. На наш погляд, у цивільному
процесі не існує фактичних процесуальних відносин, оскільки в цивільному судочинстві всі
процесуальні дії повинні здійснюватися тільки в
межах закону і відповідно до положень, передбачених законом. Отже, однією зі специфічних
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ознак цивільних процесуальних правовідносин є
їх обов’язкова правова процесуальна форма.
По-друге, обов’язковим суб’єктом цивільно
– процесуальних правовідносин є суд. Переважна більшість науковців, підкреслюючи роль суду
в здійсненні правосуддя, називають його обов’язковим суб’єктом усіх, без винятку, цивільних
процесуальних відносин [11, с.75; 21, с.73], які
можуть виникати і існувати тільки між двома
суб’єктами – судом, який розглядає справу, і
будь-яким іншим учасником процесу. Процес,
процесуальні відносини – це форма примусової
реалізації матеріально-правових норм, у зв’язку з
чим процесуальні відносини не можуть існувати
без суб’єкта, який наділений компетенцією їх
примусової реалізації, тобто без суду. Однак у
процесуальній літературі є протилежна точка
зору, відповідно до якої цивільні процесуальні
правовідносини можуть виникати і без участі
суду [3, с.140]. На думку А.Ф. Козлова, до цивільно-процесуальних правовідносин, які виникають без участі суду, можна віднести відносини
представника з особою, яку він представляє, а
також відносини сторін з приводу зміни підсудності. При цьому А.Ф. Козлов вважав, що „перелік таких зв’язків можна продовжувати і далі” [4,
с. 50]. Але дана позиція не знайшла широкої підтримки в науці цивільного процесуального права і
була піддана критиці. Наприклад, Н.О. Чечіна вважала, що відносини між представником і особою,
яку він представляє, мають не процесуальний, а
матеріально-правовий характер і не можуть бути
аргументом на користь існування „позасудових”
процесуальних відносин [20, с.30-36].
На наш погляд, більш аргументована позиція тих науковців, які стверджують, що цивільні
процесуальні відносини не можуть виникати і
існувати без суду, оскільки саме суд – єдиний
державний орган, виключною компетенцією якого є здійснення правосуддя. Отже, він має бути
обов’язковим учасником усіх цивільних процесуальних правовідносин.
По-третє, особливістю цивільних процесуальних правовідносин є те, що вони мають владний характер, тому їх називають „владновідносини” [11, с.76; 20, с.10-15]. Дана особливість
пояснюється тим, що за законом суду відведена
головна роль у виконанні завдань цивільного судочинства. Суд є органом влади, але на нього
закон покладає обов’язок вирішити цивільну
справу по суті, чим і пояснюється його керівна
роль у процесі. Його вказівки – безумовно
обов’язкові для всіх учасників цивільного процесу, хоча за останніми зберігається право оскар-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Випуск 306. Правознавство.

А.Л. Паскар

ження процесуальних дій суду. Тому цивільні
процесуальні відносини мають публічно-правовий,
владний характер, відображаючи взаємозв’язок
держави (в особі суду) і учасників процесу.
По-четверте, специфічною ознакою, яка
водночас є і одним із критеріїв розмежування
процесуальних і матеріальних відносин, є їх динамізм. Цивільні процесуальні правовідносини, з
моменту їх виникнення до моменту припинення
(тобто ухвалення судового рішення), знаходяться
в постійному русі, розвитку, зміні [20, с.46-56].
Відштовхуючись від твердження А.П. Дудіна, який охарактеризував процес розвитку правових відносин [7, с.112], і виходячи з того, що
цивільні процесуальні правовідносини є різновидом правових відносин, можна зробити висновок, що цивільний процес – це складний механізм, який складається з окремих, індивідуальних, простих процесуальних правовідносин, які
поступово змінюють одне одного. Так, цивільні
процесуальні правовідносини знаходяться в постійному русі, зміні і розвитку: виникають, змінюються, припиняються. Суб’єктивні права й
обов’язки через свідомість і волю суб’єктів переходять у поведінку, дії цих суб’єктів; процесуальні дії впливають на об’єкт правовідносин, у
результаті чого виникають нові суб’єктивні права й обов’язки. Тому характеристика правової
природи та сутності цивільних процесуальних правовідносин, визначення специфічних особливостей, формування критеріїв класифікації неможливі
без урахування їх динаміки.
По-п’яте, серед ознак процесуальних правовідносин традиційно називають їх цілісність,
взаємозв’язок і взаємозалежність [2, с.10]. Але в
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 [8, с.10-11;
12, с.56].
Представники другого напрямку також дотримуються ідеї єдиних цивільних процесуальних
правовідносин, але вони визначаються 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, с.66; 9, с.183].

Представники третього напрямку вважають, що в межах конкретної справи виникає система цивільних процесуальних правовідносин,
кожне з яких, окремо взяте, є складовою частиною системи в цілому [22, с.56-60; 20, с.56].
Четвертий напрямок об’єднує положення
другого і третього напрямків: 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
[6, с.34 та ін.].
На підставі аналізу наукової літератури як
спільне можна виділити те, що цивільні процесуальні відносини являють собою систему або сукупність окремо взятих правовідносин для яких характерні єдність і взаємозв’язок. Зазначимо, що ідею
єдності і взаємозв’язку всіх правових відносин по
цивільній справі з диференційованим аналізом кожного, окремо взятого гармонічно поєднує саме
конструкція системи цивільно-процесуальних правовідносин, а сам факт єдності і взаємозв’язку цих
відносин є їх характерною особливістю.
По-шосте, ведучи мову про специфічні
особливості цивільних процесуальних правовідносин, варто зазначити їх індивідуалізований
характер. На думку В.В. Комарова, найбільш
конститутивна риса правовідносин взагалі і цивільних процесуальних, зокрема, полягає в тому,
що правовідносини відображають індивідуалізований суспільний зв’язок між конкретними персоніфікованими особами. На основі правових
норм між особами повинні виникати правові
зв’язки, які мають індивідуалізований характер
[15, с.97]. Підтвердженням правоти його думок
знаходимо в науковій літературі із загальної теорії права, де зазначається, що правові відносини
відрізняються індивідуалізацією суб’єктів, персоніфікацією прав і обов’язків [18, с.391].
Отже, цивільні процесуальні правовідносини мають індивідуалізований характер, що пояснюється тим, що цивільне процесуальне право
не регулює суспільні відносини взагалі, а лише
ті, які виникають у процесі здіснення правосуддя
з цивільних справ, а самі цивільні процесуальні
правовідносини виникають між конкретними,
чітко визначеними процесуальним законом
суб’єктами цивільного процесу (суд, сторони,
треті особи, представники і т.д.).
По-сьоме, особливістю цивільних процесуальних правовідносин є те, що вони відображають не тільки індивідуалізований, але й правовий
зв’язок, тобто зв’язок між суб’єктами на основі
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норм права та через їх суб’єктивні права й
обов’язки та процесуальні дії [15, с.97]. Для характеристики цивільних процесуальних відносин
зазначена ознака конструктивна, оскільки відображає механізм правового регулювання у сфері
цивільного судочинства.
По-восьме, науковий інтерес викликає і виділення такої особливості цивільних процесуальних правовідносин, як їх зв’язок з матеріально
– правовими відносинами. В процесуальній літературі зазначається, що цивільно-процесуальні
відносини пов’язані з матеріальними відносинами, зумовлені ними і виконують допоміжну роль
по відношеню до останніх [22, с.172]. Однак чи
правильним буде саме таке формулювання, яке
по суті звужує функції цивільних процесуальних
відносин і зводить їх лише до обслуговування
потреб реалізації норм матеріального права.
У цьому контексті слушна думка Є.Г.Лук’янової,
яка зазначає, що роль процесуальних правовідносин (у тому числі й цивільно-процесуальних – А.
П.) не зводиться до застосування матеріальних
правових норм, а є „необхідним засобом забезпечення дотримання норм права” [10, с.205, 206]. Автор підтримує цю точку зору, оскільки цивільні
процесуальні відносини як правові категорії цивільного процесуального права, яка є самостійною
галуззю права, не мають і не можуть відігравати
допоміжну роль по відношенню до матеріальних
правовідносин, а перебувають у зв’язку з ними.
Висновки. На основі розглянутих специфічних ознак цивільних процесуальних правовідносин можна зробити висновок, що їх сутність
полягає в тому, що вони можуть здіснюватися
тільки в правовій (процесуальній) формі; виникають при здійсненні правосуддя з цивільних
справ між судом, з одного боку, і учасниками
цивільного процесу – з іншого; мають владний
характер; відображають динаміку цивільного
процесу; характеризуються єдністю і взаємозв’язком, тобто утворюють систему; відрізняються індивідуалізованим характером, відображаючи правовий зв’язок між конкретними персоніфікованими суб’єктами; перебувають у
зв’язку з матеріально-правовими відносинами; є
механізмом застосування норм цивільного процесуального права і здійснення правосуддя; є
засобом реалізації учасниками судочинства своїх
суб’єктивних процесуальних прав і здійснення
процесуальних обов’язків.
Практичне значення розглянутого питання
полягає в тому, що без з’ясування сутності і специфічних особливостей цивільних процесуальних правовідносин неможливо зрозуміти меха66

нізм досягнення цілей та завдань цивільного судочинства, які поставлені перед ним ст. 1 ЦПК.
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A.L. Pascar
THE SENSE OF CIVIL PROCEDURAL LAW RELATIONSHIPS
Summary
In the article the author studies the sense of civil procedural law relationships which appears between
the caurt and the participants of civil process. They have imperative character and create the mutual –
connected system.
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INSTITUTION OF RESPONSIBILITY FOR EXECUTION OF BUDGET ACT AGAINST
BACKGROUND OF VOTE OF APPROVAL FOR MINISTERS’ COUNCIL
OF REPUBLIC OF POLAND
Importance of parliamentary supervision of
budget goes beyond appraisal of economic
efficiency of budget planning and activity of
government administration. The consecutive
supervision over execution of the state budget
constitutes a vital instrument of political struggle.
The parliamentary opposition treats the moment of
debate on a budget report as another opportunity to
show their rightness and simultaneously to prove
ineptitude of the present government. Concerning
political and legal results, the parliamentary debate on
the budget report is much similar to the debate on
passing the budget act. The result of non-passing the
budget act may be dissolution of parliament and calling
a new election, whereas rejection or negative appraisal
of the budget act execution may be the basis for taking
a resolution on non-granting approval for the
Ministers’ Council.
The Constitution of the Republic of Poland
(RP) of 2nd April 1997 [1] requires from the
Supreme Chamber of Control (SCC) [3] to present
the Sejm an opinion concerning approval for the
Ministers’ Council (Art. 204 par. 1 item 2 of the
Constitution of the RP). Such an opinion is a
document separate from an analysis of execution of
the state budget and assumptions for the monetary
policy. It does not result explicitly from the contents
of the constitutional statute with what opinion by the
SCC the Sejm is to get acquainted while debating on
the governmental report (Art. 226 par. 2 of the
Constitution of the RP). Thus, it is not known
completely if this only concerns an opinion on
approval for the Ministers’ Council, or conclusions
resulting from the analysis as well. As it is stressed
by some supporters of the doctrine, both documents
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originating in the SCC are concerned here, although
only one of them is referred to as an opinion, and
therefore this document is most frequently indicated
as the basis to take a resolution on the approval by
the Sejm [15]. Granting approval should mean that
the Sejm has no vital objections to activity of the
Ministers’ Council concerning execution of the
budget act, i.e. in practice that such an activity is
approved [13]. If such a resolution concerns the
Ministers’ Council that does not exist any longer,
then it has only moral and simultaneously political
character.
A negative appraisal of the budget report or
part of it is not automatically followed by necessity
for the Sejm to take a resolution on refusal to grant
approval for the Ministers’ Council. Thus, a strange
situation is possible when the Sejm rejects the
budget report by the Ministers’ Council and at the
same time, it does not refuse to grant the Council its
approval. Such a solution seems illogical only at the
first glance. If we consider the fact that the Sejm’s
appraisal is based on votes of the parliamentary
majority that has earlier emanated the Government,
the taken solution contains a deliberate action. The
Sejm by votes of the parliamentary majority may
appraise critically the execution of the budget, but at
the same time it does not want the Government to
change and that is why it takes a resolution with the
same votes to grant the Ministers’ Council its
approval. The approval is granted for the Ministers’
Council as the whole, not for its individual
members. In this way obtaining approval by the
Ministers’ Council for a given budget year means
approval of the activity of President of the
Ministers’ Council and the remaining members of
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the Ministers’ Council, unless in its resolution on
approval or rejection of the budget report the Sejm
makes a negative appraisal of a member of the
Ministers’ Council indicated by name. Such a
situation is possible in practice and it has an
important meaning for establishing potential
constitutional responsibility of a member of the
Ministers’ Council before the Tribunal of State. It is
not possible, however, to grant the Ministers’
Council an approval with exclusion of its member
indicated by name. A possible change to
composition of the Ministers’ Council during the
budget year does not have any meaning for the very
fact of making the report and taking due resolutions
by the Sejm. On the other hand, it has a meaning for
establishing likely responsibility of a given member
of the Ministers’ Council before the Tribunal of
State (for example, there may be a situation when a
member of the Ministers’ Council has been
dismissed from the Ministers’ Council prior to
passing a budget act, although he was the member of
the Ministers’ Council in the budget year that is
covered by the budget report). Yet, the Ministers’
Council is not responsible for execution of budgets
of local government units.
Granting approval for the Government does
not exclude a possibility to bring to constitutional
responsibility members of the Government, if it has
been found that they have committed constitutional
offences or offences connected with the subject
matter of the approval [7]. Similarly, when the Sejm
approves a report on execution of the state budget
only in some part, and does not approve of it in
reference to specific government departments [12].
Due to the character of held offices, responsibility of
persons performing functions of agencies managing
public finances is usually political responsibility [6].
This fact cannot be changed by various efforts
aiming at securing political neutrality of officials
[10]. Political responsibility may be understood in
two ways. In a narrow one and then it is not legal
responsibility, because it does not concern behaviour
inconsistent with the contents of a legal norm; and in
a wide one, and then it approaches constitutional
responsibility, having undoubtedly the character of
legal responsibility, even in such a sense that a
person holding a given office may be dismissed
from it in case when the entity appointing him to the
office, or the entity supervising him has lost
confidence in such a person [5].
The essence of political responsibility is
suffering consequences for appropriateness,
legitimacy and accuracy of own as well as
subordinated and supervised persons’ actions; also

for effectiveness and efficiency of such actions [8].
Thus, political responsibility is rested both on
subjective and objective premises, although it
usually does not require to prove that law has been
offended or that acts of the person suffering such
responsibility have been wrongful. In management
of public finances, there are many vital reasons for
political responsibility. This especially concerns
persons holding executive posts in the department of
finances, as well as persons holding functions of the
state central bank agencies and agencies of financial
control.
The minister of finances should be held
politically responsible for: 1) the lack of the state
programme of financial policy or inaccuracy and
inefficiency of such a programme; 2) the lack of
analyses, evaluations and legislative initiatives aiming
at improvement of the financial law condition, as well
as for non-constitutionality of normative acts that have
been introduced or passed; 3) errors in financial
planning; 4) low efficiency and effectiveness of
activity of subordinated or supervised executive
personnel (financial administration and financial
control agencies).
The matter of discretion is whether it is the
Minister of Finances or his deputy, or another
official in the department should be held responsible
for the listed errors and lacks in each case. However,
it should be noted that the Minister of Finances has a
limited ability of dissociation from actions
undertaken by his subordinates (this may be
illustrated by our political practice of dismissals and
resignations of ministers or lack of them. For
example, for errors in assessing the budget deficit,
Prime Minister Jerzy Buzek dismissed the Minister
of Finances, Jarosіaw Bauc, and not the
undersecretary of state in the Ministry of Finances,
responsible for the state budget matters. On the other
hand, Grzegorz Koіodko did not resign because of
gross legislative errors pointed out to the Minister of
Finances by the Constitutional Tribunal, but he
dismissed some undersecretaries of state in the
Ministry of Finances). It should be noted here that
dismissals and resignations of people holding top
offices in the agencies managing public finances
usually adversely affect operation of the financial
market and international economic and financial
connections, especially when the resigning or
dismissing person has had a vital personal
importance for such connections. Moreover,
resignations and dismissals should be also considered
in categories of a positive and natural political custom.
It seems a good political custom to hand in resignations
to a new minister by undersecretaries of state appointed
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by the former minister. It should also be borne in mind
that appointments to offices of undersecretaries of state
may be connected with coalition agreements
concerning appointing to the offices persons indicated
or at least approved by a specific political party.
The ministerial resignation itself is not only
limited to voluntary resignation from the held office.
It may be also an effect of a vote of non-confidence
against a given minister passed by the Sejm. Such a
motion may be moved by a group of at least 69
Members of the Sejm (MS’s), and for its passing by
the Sejm the simple majority of votes is required in
presence of at least half of the statutory number of MSs
(Art. 159 of the Constitution of the RP). President of
the Republic of Poland dismisses the minister against
whom the Sejm has passed non-confidence.
Political responsibility should be also referred
to persons holding functions of the state central bank
agencies. Such responsibility may not be only
limited to the person of President of the National
Bank of Poland (NBP), despite the fact that he also
chairs works of the two remaining agencies, i.e. the
Board of the NBP and the Council for the Monetary
Policy. The agencies have their own, specific
competences, and that is why they should be
responsible for their execution. This responsibility
finds its reasons due to the fact that there is a duty to
carry out the most important tasks and competences
concerning the state central bank by such agencies
[9]. It is worth noting here that offices of members
of the Board of the NBP and the Council for the
Monetary Policy are not treated as top official
positions due to the fact that they are not under the
jurisdiction of the State Tribunal. Some conclusions,
going even further, may be seen in decisions of the
Court of Appeals in Warsaw, according to which
members of the Council for Monetary Policy are not
even workers of the National Bank of Poland [8].
Thus, it should be assumed that neither salary rights,
nor responsibility of an employee apply to them. In
principle the only type of legal responsibility
applicable to members of the Council for the
Monetary Policy is criminal responsibility for some
types of offences (e.g. against information
protection), and the statute on the National Bank of
Poland provides for possibility of dismissing a
member of the Council in some strictly specified
cases, providing at the same time for possibility to
resign from such a function [2].
Slightly different is the joint and several
political responsibility referring to dismissal or
resignation, voluntary or enforced, of an agency of a
collective character. Thus, it means a collective
dismissal or resignation, covering in such a situation
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all persons of whom such an agency consists. For
our reference, this may concern such agencies as the
Ministers’ Council, the Board of the National Bank
of Poland, the Council for the Monetary Policy, the
Board of Banking Supervision, or the Board of
Securities and Exchanges.
The Ministers’ Council suffers joint and
several political responsible before the Sejm. Such
responsibility may be expressed by resignation of
the Ministers’ Council. Despite the fact that
provisions of the constitutional statute do not
expressly provide for this (a suggestion in this
respect is included in the contents of Art. 154, par. 1
of the Constitution of the Republic of Poland,
providing that “President of the Republic of Poland
designates President of the Ministers’ Council who
proposes composition of the Ministers’ Council.
President of Poland appoints President of the
Ministers’ Council with the remaining members of
the Ministers’ Council within 14 days since the date
of the first meeting of the Sejm or acceptance of
resignation or dismissal of the previous Ministers’
Council and he takes an oath from the members of
the newly appointed Ministers’ Council”).
Resignation may be voluntary when a motion for
this has been lodged to President of the RP in the
name of the Ministers’ Council by President of it.
Such a situation will be possible especially if the
Ministers’ Council has not been granted approval by
the Sejm, having presented a report on execution of
the budget act with information on the condition of
the State’s debts. Pursuant to the binding
Constitution of the RP, lack of approval for the
Ministers’ Council is not automatically followed by
dismissal of the Ministers’ Council. Yet, it is
considered that in such a situation voluntary
resignation of the Government equals a good custom
in politics. It is worth noting that President of the RP
has no obligation to accept such a resignation.
Other situations concerning dismissal or
resignation of the Ministers’ Council are connected
with institutions of a vote of confidence and nonconfidence. The first one is applied in two different
situations. Firstly, it has an obligatory character
during formation of a new Government. In the basic
procedure, President of the RP should appoint the
Prime Minister with the remaining members of the
Ministers’ Council within 14 days since the first
meeting of the Sejm or since acceptance of dismissal
or resignation of the previous Ministers’ Council.
Moreover, President has an obligation to take an
oath from the newly appointed Ministers’ Council.
Since that very moment, President of the Ministers’
Council has 14 days to undertake actions aiming at
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obtaining from the Sejm the so-called investiture,
i.e. formal agreement to start activity of the Council
[11]. For this purpose Prime Minister presents the
Sejm an activity programme for his Cabinet
(delivering a policy statement), and moves a motion
for a vote of confidence for him. A vote of
confidence should be passed by absolute majority of
votes in presence of half of the statutory number of
the MSs. This means that more MSs should be for
passing a vote of confidence for the Ministers’
Council than those against it and abstaining ones
taken together. In this way, it is possible to say that
the Government established at this stage is a
majority government, and the parliamentary
opposition is a minority.
If the basic procedure for establishment of
government failed, then during the second stage, i.e.
during the so-called first reserve procedure of
government establishment the initiative passes to the
Sejm. Such a situation may take place due to two
reasons: when the Ministers’ Council has not been
appointed by President of the RP or when President
appoints a government, but it does not obtain a vote
of confidence from the Sejm. In such a case, the
Sejm elects within 14 days President of the
Ministers’ Council and members of the Ministers’
Council proposed by him. A resolution on this is
taken in the same way as during the basic procedure
by the absolute majority of votes in the presence of
at least half of the statutory number of MSs. The
rules and regulations of the Sejm provide that a
candidate for Prime Minister may be proposed in the
second stage by at least 46 MSs (that is 10% of the
constitutional composition of the Chamber) on the
date set by Speaker of the Sejm, after gaining an
opinion from the Council of Senior Members, and
then in voting by names the Sejm elects firstly
President of the Ministers’ Council. After being
successfully elected, PM delivers a policy statement
and proposes composition of his Cabinet. The Sejm
electing the Ministers’ Council votes jointly (and not
separately for individual candidates). Here there is a
problem, what would happen if the Sejm elected
Prime Minister and did not elect his Cabinet.
Undoubtedly, then there is a greater risk that the
term of the Sejm (and the Senate) will be shortened
by President of the RP. In case of a successful
election President has a constitutional obligation to
accept the choice by the Sejm, thus he cannot refuse
to appoint the composition of the Ministers’ Council
consisting of the members approved by the Sejm.
The last act of the first reserve procedure is taking
an oath from members of the Ministers’ Council by
President.

On the other hand, the Ministers’ Council, not
granted a vote of confidence by the Sejm ceases to
exist, although provisions of the Constitution of the
RP do not mention how it loses such existence. It
must be assumed that a certain automatism is
applied here resulting from refusal to grant
confidence.
In a situation when the above-said procedure
has been a failure, i.e. the Sejm has failed to elect
President of the Ministers’ Council or Prime
Minister has failed to create a cabinet, then the third
and the last procedure of creating the government
(called the second reserve procedure) is started.
Thus, if the first reserve procedure has failed, then
President of the RP has also 14 days to appoint
President of the Ministers’ Council and the
remaining members of the Council on motion of the
PM. Then it is the Sejm that has the next 14 days for
granting it a vote of confidence. The only thing that
changes here is the required majority. According to
the Constitution, this is the simple majority of votes
in presence of at least half of the statutory number of
the MSs. This means that more MSs must vote for
granting the Ministers’ Council their confidence
than those against it, and abstaining votes are not
taken into account. In a situation when this
procedure has also failed, President has a
constitutional and simultaneously compulsory
obligation to shorten the term of parliament and to
call new elections (art. 155 of the Constitution of the
RP). Such a solution is in a way a response to the
Sejm’s lack of readiness to any constructive activity.
This is the extreme and only constitutional legal
means of this type. If the last procedure for creation
of the government were successful, then this would
mean existence of the Ministers’ Council that does
not have support of the decided majority in the
Sejm, so we have to do with the so-called minority
government, and such a situation is unlikely to affect
favourably its strong position.
The second situation, connected with
application of the institution of a vote of confidence
results from Art. 160 of the Constitution of the RP.
Pursuant to it, President of the Ministers’ Council
may turn to the Sejm for vote of confidence for the
Ministers’ Council. This especially concerns cases
connected with necessity to gain the Sejm’s support
for the Government in its policy or activity. Moving
such a motion may be dictated by a concrete need to
obtain such a support, especially if carrying out of
programmes of the State’s inner or external policy,
very important from the social viewpoint, is
concerned. Failure to grant the Government
confidence, however, has no equal effect as voting
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non-confidence for the Ministers’ Council by the
Sejm. This means that the Ministers’ Council that
has not gained vote of confidence from the Sejm on
a motion moved by Prime Minister, is not subject to
dismissal by virtue of law. Yet, in such a situation,
voluntary resignation would show standards of good
political customs. If such a resignation has not taken
place, the Sejm may order voting of non-confidence
for the Government. This requires, however, moving
a proper motion as per Art. 158 of the Constitution
of the RP (then we have to do with the so-called
constructive vote of non-confidence). This motion is
connected with a simultaneous indication by name
of a candidate for President of the Ministers’
Council. Acceptance of the motion for vote of nonconfidence causes that President of the RP accepts
resignation of the Ministers’ Council and appoints
President of the Ministers’ Council elected by the
Sejm, and on his motion – the remaining members
of the Cabinet, and takes an oath from them.
Whereas rejection of a motion for a vote of nonconfidence causes that the second motion may be
moved not earlier than after 3 months since the date
of moving the previous motion and by a higher
number of MSs than before.
The name of constitutional responsibility
usually refers only to responsibility of persons under
jurisdiction of the Tribunal of State. Such
responsibility covers acts committed by those
persons during holding their offices or in relation to
offices held, even if they have offended
unintentionally the Constitution or any other statute
in this way [4]. Such acts need not be crimes,
although a resolution on bringing to constitutional
responsibility may also cover criminal responsibility
for a crime committed in connection of the held
office. The Tribunal of State decrees on
responsibility of the strictly established circle of
persons holding state offices. They include President
of the Republic of Poland, President and members of
the Ministers’ Council, President of the Supreme
Chamber of Control, President of the National Bank
of Poland, the Commander-in-Chief of Armed
Forces, members of the National Council for Radio
Broadcasting and Television, persons entrusted with
management of ministries by President of the
Ministers’ Council, Members of the Sejm and
Senators, within the scope specified in Art. 107 of
Constitution of the RP (this provision provides that
within the scope specified by the statute a Member
of Parliament may neither carry out economic
performance, gaining profit from the property of the
State Treasury or local government, nor purchase
such property. For violation of the above-said bans
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the Member of Parliament, by a resolution of the
Sejm taken on a motion moved by Speaker of the
Sejm, may be brought to responsibility before the
Tribunal of State that decrees to deprive him of his
seat. In this way it is obvious that specific
obligations and limitations respond to privileges of
MP’s (and Senators). They concern economic
performance and are connected with gaining profits
from the property of the State Treasury or local
government. The ban also concerns purchasing of
the said property. The Constitution treats the said
ban very strictly, as violation of it may lead to
bringing a Member of Parliament to responsibility
before the Tribunal of State, and the penalty may be,
e.g. deprivation of the seat). A special attention
should be turned to the fact that heads of central
offices,
vice-ministers,
secretaries
and
undersecretaries of state (Unless President of the
Ministers’ Council has entrusted them with
management of a ministry), governors of provinces,
as well as persons in the composition of collective
agencies listed among governmental administration
are not to be brought to responsibility before the
Tribunal of State. Neither does Constitutional
responsibility concern persons holding offices in
agencies of local government administration and
councillors.
The right of bringing the said persons to
constitutional responsibility belongs exclusively to
the Sejm. It requires lodging to Speaker of the Sejm
an introductory motion by President of the RP or at
least 115 Members of the Sejm, or moving such a
motion by the Investigation Committee of the Sejm,
or by Speaker of the Sejm himself. Such a motion
must meet, e.g. requirements for an indictment
included in the regulations of the code of criminal
proceedings. Speaker of the Sejm may refer the
motion to the Committee of Constitutional
Responsibility that starts proceedings based on it.
The Committee, having scrutinised the motion or
carrying out explanatory proceedings passes a report
on addressing the National Assembly (in case of
responsibility of President of the RP) or the Sejm
with a motion for bringing a given person to
constitutional responsibility or for discontinuance of
proceedings in the case. After election of
prosecutors Speaker of the Sejm conveys the
chairman of the Tribunal of state the resolution of
the Sejm on bringing to constitutional responsibility
and the resolution of the Committee of
Constitutional Responsibility. The resolutions serve
as the indictment in further stages of the
proceedings. Taking further actions by the Tribunal
of State, however, is sometimes connected with
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setting aside the immunity of a Member of the Sejm
or a Senator.
The Tribunal of State is a court of the first and
second instance. It decrees, of course, in different
composition, hearing the case within the limits
specified in the indictment or the filed appeal. As a
rule, in proceedings before the Tribunal of State the
regulations of the code of criminal proceedings are
applied. In such a case, however, it is not admissible
to bring a civil suit. On the other hand, presence of a
counsel for the defence is necessary, and possibility of
hearing the case at a non-public sitting is limited. There
is no right of cassation from the decision of the
Tribunal of State passed in the second instance.
Bringing before the Tribunal of State is generally
admissible within 10 years since commitment of an
act.
For acts connected with constitutional
responsibility, unless they meet the features of an
offence, the Tribunal of State passes jointly or
separately the following penalties: deprivation of the
active and passive suffrage for the office of
President of the RP, in elections to the Sejm and the
Senate, and to agencies constituting local
government units, a ban to hold managerial offices
or to perform functions connected with specific
responsibility in state agencies and social
organisations, and deprivation of all or only some
orders, awards or honorary titles, and deprivation of
ability to obtain them. On the other hand, for acts
meeting the features of offences the Tribunal of
State passes penalties provided for in criminal
statutes.
The problems of control and appraisal of
execution of the budget act and approval for the
Government belong to matters requiring immediate
amendments to the Constitution of the RP. What is a
sense of performing actions by the supreme organ of
state control that do not bring any effects?
Undoubtedly, it is absurd that that the Sejm does not
take into account the report on execution of the
budget act, and independent of critical remarks and
appraisals reported by the Supreme Chamber of
Control it may grant the Government its approval. In
practice, it is possible to state that in the situation of
a coalition majority in Parliament the Government
may count any moment on approval by the Sejm,

and this is undoubtedly a vital argument for the need
to amend the presently binding Constitution.
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РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ ПРО БЮДЖЕТ
Резюме
У даній статті автор провів дослідження відповідальності за виконання закону про бюджет, визначив та проаналізував умови виникнення конституційної відповідальності та політичної відповідальності за виконання закону про бюджет. Автор дослідив існування політичної відповідальності Ради
Міністрів перед Сеймом, та, зокрема, показав це на прикладі відповідальності Міністра Фінансів. Автор, аналізуючи Конституцію Республіки Польща, визначив, що контрольні функції по виконанню
бюджету покладено на Раду Міністрів та Сейм, і, водночас, обов’язок виконання бюджету покладено
як на Раду Міністрів в цілому, так і на кожного її члена.
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Фролова тощо) періоду існування нашої держави. Аналіз праць зазначених правознавців складає враження, що перші правові ідеї щодо адміністративного примусу в адміністративноправовій науці мовби виникли лише у 40-х – 60-х
роках минулого століття. Такий висновок базується на тому, що більшість як радянських, так і
сучасних учених відправною точкою у дослідженні інституту адміністративного примусу
розглядали і продовжують розглядати післявоєнні підручники з адміністративного права та наукові праці М.І.Єропкіна. Багато у чому це
пов’язано з історичним розвитком радянського
адміністративного права. Як відомо, протягом
1930-1940 рр. наука адміністративного права та її
найвідоміші представники стали об’єктом жорстких репресій, які призвели практично до повного занепаду вітчизняної адміністративно-правової думки. Гоніння адміністративного права було
продовжено також і у 1946-1952 рр. Такий стан
справ призвів до того, що у 50-х роках, коли адміністративно-правова наука знову була визнана
державою, останній довелося розвиватися без
напрацювань, зроблених до 30-х років ХХ століття. Більшість учених того часу відмовилися
навіть від праць перших радянських адміністративістів (О.Ф.Євтихієва, В.Л.Кобалевського,
А.І.Єлістратова), піддаючи їх жорсткій критиці,
яка продовжувалася фактично до 90-х рр. минулого століття. Так, Б.М.Лазарєв, даючи оцінку
працям зазначених авторів, писав: „вони не змогли осмислити сутності багатьох революційних
перетворень. Нового радянського адміністративного права, яке почало складатися, вони, як правило, не вивчали і частіш за все просто перевидавали свої дореволюційні праці, обмежуючись
викладенням традиційних загальнотеоретичних
конструкцій з численними посиланнями на праці
західних учених-юристів” [1, с. 93].

Ситуація принципово змінилася лише після 1990 року, коли в учених з’явилася можливість подивитися на наукові проблеми у їх історичному розвитку. Це пропонуємо зробити і ми
щодо інституту адміністративного примусу. Зазначимо, що на сьогодні зазначене питання почало поступово ставати предметом наукових
праць сучасних адміністративістів, наприклад
Т.О.Коломоєць, але, незважаючи на це, все ще не
отримало свого належного висвітлення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інститут адміністративного примусу є чи не
найстарішим у адміністративному (поліцейському) праві. Його фактична поява та перші наукові
обґрунтування необхідності існування пов’язуються з часами становлення на території Росії
поліцейських органів і започаткуванням поліцейського права. Не вдаючись до детального аналізу
виникнення поліцейського права, оскільки це не
є завданням цієї статті, наголосимо лише на тому, що у межах зазначеної галузі права від початку її існування і до моменту трансформації в адміністративне право вчені виділяли зазвичай дві
основні складові, а саме: вчення про поліцію безпеки і вчення про поліцію добробуту [2, c.14].
Саме вчення про поліцію безпеки як діяльності, спрямованої на попередження та припинення небезпеки, яка може виникнути як від злої
волі людей, так і від сил природи та різних нещасних випадків, заклало засади для виникнення
інституту адміністративного примусу. Звичайно,
у ці часи мова ще не йшла про якісь систематизовані знання щодо тих примусових заходів, які перебували у розпорядженні поліції. Такі заходи лише розглядалися і досліджувалися як засоби досягнення та виконання конкретних завдань поліції.
Так, І.Є.Андреєвський усю сукупність завдань поліції безпеки зводив до: 1) попередження небезпеки, яка може виникнути від злої волі
людини, і 2) попередження та усунення небезпеки, яка не залежить прямо від людської волі. Зазначені головні завдання поліції автор деталізував і виділяв у їх межах більш конкретні, наприклад, завдання щодо попередження небезпеки,
яка може загрожувати уряду, завдання щодо попередження розкрадання державної власності,
завдання щодо попередження небезпеки, яка мо-
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же загрожувати життю та здоров’ю особи, тощо.
Це свідчить про те, що у роботі поліції безпеки
виділялися конкретні, самостійні, зумовлені специфікою суспільних відносин завдання, вирішення яких вимагало наявності певної сукупності примусових заходів. І такі заходи реально існували (поліцейське затримання, поліцейський
нагляд, попередній та попереджувальний арешт
тощо), однак у межах науки поліцейського права
не отримали доктринального вивчення і хоча б
якої-небудь систематизації.
Початком наукового підходу до дослідження інституту адміністративного примусу
стали праці видатного російського правознавця
І.Т.Тарасова, який у юридичній літературі справедливо розглядається як науковець, що зробив
відкритий крок до переходу від поліцейського
права до адміністративного, виніс поняття „адміністративне право” у назву свого підручника і
вдався до дослідження адміністративно-правових
категорій [3, с.19].
Аналіз інституту адміністративного примусу стає одним із центральних питань його наукових праць [4; 5]. На думку І.Т.Тарасова, примус є невід’ємною частиною організаційновиконавчої діяльності, якою займаються дві групи органів: адміністрація та поліція. До адміністрації автор відносить ті органи держави, які займаються позитивною діяльністю, пов’язаною з
управлінням промисловістю, торгівлею, фінансами, освітою тощо. До категорії „поліція” вчений зараховує органи виконавчої влади, які займаються негативною діяльністю. До поліції відносяться Міністерство внутрішніх справ та його
органи, які здійснюють адміністративний (поліцейський) примус. На думку І.Т.Тарасова, примус є частиною виконавчої діяльності, яку здійснює адміністрація, але переважно – поліція.
Аналізуючи Положення про заходи з охорони державного порядку та громадського спокою від 14 серпня 1881 року, І.Т.Тарасов робить
висновок, що примусова влада охоплює чотири
групи заходів: реалізацію адміністрацією та поліцією судової влади; особисте затримання; примусові заходи із застосуванням зброї; введення
надзвичайного стану.
До першої групи належали заходи, які
пов’язувалися із застосуванням до винних осіб
адміністративних стягнень. До органів, які наділялися подібними повноваженнями, належали, наприклад, органи селянського самоврядування –
сільські старости та волосні старшини, які на підставі Загального положення про селян, що вийшли
з кріпацької залежності [6], мали права накладати
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на винних осіб певні адміністративні стягнення.
Наступну групу заходів становило особисте затримання або поліцейське особисте затримання (поліцейський арешт). Розмірковуючи над
сутністю зазначеного примусового заходу,
І.Т.Тарасов намагається розрізняти два принципово різних види затримання, які входять до
компетенції поліції, – поліцейське особисте затримання як захід адміністративного примусу та
попереджувальне особисте затримання як кримінально-примусовий захід. Застосовуючи кримінально-примусові заходи, поліція виступає „у
якості службового органу юстиції” і служить цілям правосуддя, а коли ж вдається до поліцейського особистого затримання, то вже діє самостійно і для своєї мети. Останній захід відрізняється від кримінально-примусового і „за формою, строками та наслідками” [7, с. 50].
Продовжуючи далі роздуми щодо зазначених заходів, автор наголошує на тому, що поліцейське особисте затримання має звичайну форму видалення особи для усунення небезпеки, тоді як кримінально-примусовий захід у формі
арешту своїм наслідком має ув’язнення. Тривалість особистого затримання визначається тільки
небезпекою, внаслідок чого воно може бути лише короткостроковим і тривати протягом кількох
годин. І тут можна погодитися із А.Ш.Гасаналієвим, який стверджує, що зазначений захід адміністративного примусу став нічим іншим, як
прототипом таких сучасних заходів адміністративного примусу, як адміністративне затримання
та доставлення правопорушника [8, с. 93].
Ведучи мову про зазначений захід адміністративного примусу, І.Т.Тарасов досить детально
розмірковує і над необхідністю забезпечення законності його застосування, оскільки у цій сфері
можливі суттєві порушення та зловживання. Так,
учений, зокрема, пише, що з метою охорони
громадян від можливих зловживань з боку поліції при використанні цього виняткового заходу, в
законодавстві повинні бути точно визначені
строк, випадки, форма та наслідки особистого
затримання, органи, які уповноважені застосовувати зазначений захід, і формальності, з якими
він пов’язаний [9, с. 80].
Третю групу примусу складають заходи,
які застосовуються з використанням зброї. Органи, які застосовують зброю, поділяються на два
види: цивільну поліцію та військову поліцію, що
отримала назву жандармерії. Використання зброї
цивільною поліцією має за мету самозахист і у
виключних випадках – захист громадян від насильства, яке може загрожувати останнім або яке
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вже розпочалося [9, с. 88].
Організація жандармерії – військова. Остання становить військові підрозділи, що мають
спеціальну сферу діяльності, виступаючи водночас і органом, який у необхідних випадках має
надавати допомогу цивільній поліції. Застосування зброї жандармерією регулюється загальними правилами застосування зброї, які визначають конкретні умови її використання, а саме:
коли на службовців поліції та жандармерії здійснено або здійснюється озброєний напад; коли
напад не був озброєним, але був вчинений групою осіб і при цьому не було іншого засобу для
відбиття такого нападу; для захисту інших осіб
від нападу, який загрожує їх здоров’ю, життю, особистій свободі; при затриманні злочинця, який чинить опір; при втечі із під варти, кола відсутня можливість наздогнати правопорушника.
Остання група заходів адміністративного
примусу, яку виділив І.Т.Тарасов, містить у собі
заходи, що застосовуються при введенні у державі надзвичайного стану, особливості якого полягають у посиленні влади поліції та адміністрації. Даючи характеристику зазначеним заходам,
які, до речі, знайшли закріплення у Положенні
про заходи з охорони державного порядку та
громадського спокою [10, с.27-29], вчений називав останні „крайнім заходом примусу у руках
поліції” [9, с. 90-91].
Надзвичаний стан, виходячи із законодавства того часу, складався з двох режимів: режиму
„посиленої охорони” та режиму „надзвичайної
охорони”. Перший із зазначених режимів запроваджувався тоді, коли громадський спокій у
будь-якій місцевості порушувався злочинними
посяганнями проти існуючого державного ладу
чи безпеки приватних осіб та їх майна або підготовкою таких дій, за умов, що для охорони порядку застосування існуючих законів буде визнане недостатнім. У тому ж випадку, коли такими посяганнями населення певної місцевості
буде приведене у тривожний стан, який викличе
необхідність запровадження виняткових заходів
для найшвидшого поновлення порушеного порядку, то зазначена місцевість може бути оголошена у положенні надзвичайної охорони. З викладеного стає зрозумілим, що введення того або
іншого режиму охорони залежало від ступеня
суспільної небезпеки злочинних посягань і тих
наслідків, які вони могли викликати.
Аналіз Положення про заходи з охорони
державного порядку та громадського спокою дає
підстави виділити деякі ознаки надзвичайного
стану, до яких необхідно віднести такі: Надзви-

чайний стан вводився через видання правового
акта управління з точним визначенням строку, на
який він запроваджувався. Компетенцію щодо
прийняття подібного управлінського рішення наділявся Міністр внутрішніх справ; при запровадженні надзвичайного стану адміністрація та поліція
наділялися чітким переліком додаткових повноважень; під час дії надзвичайного стану громадяни не
позбавлялися гарантій, за допомогою яких вони
могли захищати свої права та інтереси.
Зазначений нормативний акт установлював
також і ті примусові заходи, які могли бути застосовані адміністрацією та поліцією під час
надзвичайного стану. Так, губернатори, градоначальники мали право: видавати обов’язкові постанови та встановлювати за порушення встановлених у них норм стягнення (не буде помилкою
назвати такі стягнення адміністративними) у вигляді арешту до 3-х місяців або грошового штрафу у розмірі 500 рублів; накладати зазначені стягнення в адміністративному, без звернення до
суду, порядку; забороняти будь-які народні, громадські і навіть приватні збори; забороняти перебування окремих осіб у місцевості, де запроваджена посилена охорона.
Ознайомлення із зазначеними положеннями дає підстави стверджувати, що вони були
своєрідними прототипами тих норм, які закріплені сьогодні у Законі України „Про правовий
режим надзвичайного стану” [11]. Особливо цікавий той факт, що найбільш принципові положення
щодо режиму надзвичайного стану відповідають
сьогоднішнім уявлення про нього, тим правовим
нормам і гарантіям, які обов’язково мають супроводжувати подібні режими у правовій державі.
Аналіз праць І.Т.Тарасова дозволяє стверджувати, що автор здійснив досить ґрунтовні
правові дослідження, присвячені проблемам адміністративного примусу, хоча прямо це поняття
у своїх працях ще і не використовував, заміняючи його категоріями „примус”, „примусова влада”. Але це не заважає зробити висновок про те,
що вчений вів мову саме про адміністративний
примус, оскільки ті заходи, які були розглянуті
вище, відповідають найбільш суттєвим ознакам
зазначеного правового інституту. Заслуга І.Т.Тарасова якраз і полягає у тому, що він зміг виділити такі ознаки, обґрунтувати їх та за їх допомогою
провести розмежування адміністративно-примусових і кримінально-примусових заходів. Поряд з
цим необхідно відзначити і постійне намагання
автора створити у державі такий режим застосування примусових заходів, який би виключив порушення прав, свобод і законних інтересів осіб, до
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яких подібні заходи застосовуються.
Ідеї І.Т.Тарасова щодо необхідності створення на базі поліцейського права адміністративного права отримали своє логічне поширення і
були сприйняті більшістю науковців як заклик до
дій, результатом яких стало введення у правовий
обіг нових адміністративних категорій, у тому
числі і категорії адміністративний примус. Ознайомлення із розробками вчених-адміністративістів, які були видані після виходу у світ праць
І.Т.Тарасова, свідчить, що більшість з них уже містила у собі розділ (главу), присвячену питанням
саме адміністративного примусу. У зв’язку з цим
ми не можемо погодитися з думкою А.Ш.Гасаналієва, який стверджує, що поняття „адміністративний примус” є результатом творчої діяльності
вже радянських адміністративістів [8, с.92].
Висновок. Правова категорія „адміністративний примус” має досить довгу історію і виникла у своєму сучасному розумінні у другій половині XIX століття, з часу зародження та становлення нової галузі права – адміністративного
права. Адміністративний примус уже у ці часи
розглядається як одна з найважливіших адміністративно-правових категорій, поряд з такими, як
адміністрація, державна служба, адміністративна
юстиція, що ще раз доводить принципову важливість дослідження проблем історичного розвитку
адміністративно-правових інститутів.
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I.S.Grytsenko
CATEGORY „ ADMINISTRATIVE COERCION ”
IN WORKS FIRST ADMINISTRATIVE SCIENTISTS
Summary
The legal category „administrative coercion” has a rather long history and arisen in the modern
understanding in second half XIX of century, from time of origin and development of new area of the law administrative law. The administrative coercion already in these times is considered as one of major
administrative - legal categories, near to such, as the administration, public service, administrative justice,
which once again proves basic importance of research of problems of historical development of the
administrative - legal institution.
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МІСЦЕ ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
Постановка проблеми. Правові норми,
присвячені правовому регулюванню діяльності
розпорядників бюджетних коштів займають великий блок як в предметі фінансового права, так
і власне в системі фінансово права. При цьому
норми права, що регулюють діяльність розпорядників бюджетних коштів, присутні практично в
кожному з підрозділів даної галузі. Розпорядники бюджетних коштів є активними суб’єктами
розподільних відносин у галузі бюджету, здійснюють поряд зі спеціалізованими державними
фінансово-контрольними органами безпосереднє
виконання бюджетів, контроль за підпорядкованою їм контрольною сферою в галузі використання бюджетних коштів, беруть участь у всіх етапах
бюджетного процесу, а також у притягненні до
бюджетної відповідальності правопорушників, що
дає можливість порушувати питання про наявність
у фінансовому праві окремого інституту, що регулює засади фінансово-правового статусу розпорядників бюджетних коштів.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідженню поняття, структури та змісту фінансово-правових інститутів у радянські часи
звернули увагу Б.М.Іванов [12], С.Д.Цыпкин
[23], Р.О.Халфина [22], Т.С.Єрмакова [10], а на
даний час – Л.В.Вакарюк [5], В.М.Вишновецький [7], В.Косяняк [13], М.П.Кучерявенко [15],
Л.А.Савченко [20], Т.М.Ямненко [25] та інші.
Питання правового регулювання фінансовоправових відносин за участю розпорядників бюджетних коштів досліджували Л.К.Воронова [9],
С.В.Запольський [11], Н.А.Куфакова [14], М.Л.Коган [14] та інші. Однак відсутні дослідження місця
групування фінансово-правових норм, що регулюють правовий статус розпорядників бюджетних
коштів у системі фінансового права.
Мета дослідження полягає у визначенні
місця правового інституту розпорядників бюджетних коштів у системі фінансового права.
Виклад основного матеріалу дослідження. Правові норми, присвячені правовому регулюванню діяльності розпорядників бюджетних
коштів, займають великий блок як у предметі фінансового права, так і в системі фінансово права.
При цьому норми права, що регулюють діяльність

розпорядників бюджетних коштів, присутні практично в кожному з підрозділів даної галузі.
Зважаючи на те, що розпорядники бюджетних коштів є активними суб’єктами розпорядчих відносин у галузі бюджету, берутть участь у
всіх етапах бюджетного процесу, здійснюють
поряд зі спеціалізованими державними фінансово-контрольними органами безпосереднє виконання бюджетів, контроль за підпорядкованими
їм організаціями в процесі використання бюджетних коштів, а також у притягненні до бюджетної відповідальності правопорушників тощо,
відносини, в які вони при цьому вступають, регулюються нормами багатьох інститутів фінансового права. Це дозволяє порушувати питання
про те, що групування норм, спрямоване на регулювання фінансово-правового статусу розпорядників бюджетних коштів, можна розглядати у
вузькому (інститут фінансового права, який має
чітко визначене місце в системі фінансового права) та в широкому розумінні (внутрішньогалузевий комплексний інститут, який умовно об’єднує
фінансово-правові норми, що належать до різних
інститутів за складним предметом правого регулювання – фінансово-правовим статусом розпорядників бюджетних коштів). Комплексний підхід до аналізу правового регулювання розпорядників бюджетних коштів приводить до об’єднання в одну спільність правових норм, що регулюють різного характеру відносини, в яких беруть
участь розпорядники бюджетних коштів, і, відповідно, належать до різних підрозділів фінансового права (бюджетний процес, публічні видатки, податкове право тощо). Тому розгляд інституту розпорядників бюджетних коштів як визначеної, самостійної сукупності правових норм, що
має свій чітко визначений предмет і своє визначене місце в системі фінансового права, не може
ґрунтуватися на комплексному підході. Необхідно відзначити, що за основу класифікації як безпосередньо галузі права, так і інших підрозділів
у її межах, теорія традиційно бере предмет правового регулювання [4]. У юридичній науковій
літературі правомірно зазначено, що першою
умовою, яка перетворює неорганізовану сукупність в окрему систему (або підсистему), є те, що
норми, які її становлять, належать до однорідно-
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го предметного середовища, відображають i діють на одні i ті ж відносини [6, c.57].
Кожен фінансово-правовий інститут, який
відноситься до підгалузі, розділу фінансового
права, містить у собі положення, на які впливають не лише загальногалузеві принципи, але і
принципи даного розділу (підрозділу); його норми регулюють відносини між тими суб’єктами,
які володіють спеціальною правосуб’єктністю,
що дає можливість виступати стороною в даних
відносинах. І в багатьох інших питаннях дія його
норм залежить від того, до якої підсистеми особливої частини фінансового права він належить.
Тому розгляд інституту розпорядників бюджетних коштів ґрунтується на аналізі основних, вихідних положень, які регулюють правове положення даних суб’єктів спеціальними нормами
конкретного підрозділу фінансового права, що
потребує обґрунтування місця інституту розпорядників бюджетних коштів (у вузькому розумінні) в системі фінансового права. Положення
даного підрозділу фінансового права, а саме інституту розпорядників бюджетних коштів, оскільки саме ними визначається поняття, система
розпорядників бюджетних коштів, принципи її
побудови, її структура, правосуб’єктність даних
суб’єктів, засади їх відповідальності тощо, є визначальними і для положень інших інститутів
фінансового права, які в якості сторін регульованих правовідносин визначають дану категорію
суб’єктів фінансового права. Така умова обов’язкова i у вирішенні питання про включення або
невключення правових норм до складу певного
інституту фінансового права, до складу якого
можуть входити лише однопредметні, тобто однорідні правові норми [13].
Метод фінансового права, зокрема прийоми і способи впливу на розпорядників бюджетних коштів як суб’єктів відносин, діяльність яких
виступає елементом предмета фінансового права,
розкривається через установлення правового положення суб’єктів цього роду суспільних відносин [1, c.62]. У фінансово-правових відносинах
суб’єкти нерівні (одна сторона, що виражає публічний фінансовий інтерес, завжди наділена владними повноваженнями щодо другої сторони) і в
характері дій, властивих суб’єктам [24, c.60], тому аналіз їх правового положення має ґрунтуватися на визначенні їх правового положення стосовно
публічного фінансового інтересу (як його представників у відносинах по розподілу бюджетних коштів або як суб’єктів, що протиставлені йому у відносинах щодо безпосереднього їх витрачання).
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У статусі розпорядників бюджетних коштів
бюджетні установи виступають саме у відносинах з розподілу коштів бюджету і доведення їх
до конкретних організацій, які їх використовуватимуть безпосередньо, навіть якщо даною організацією буде виступати і сама організація, що
набула статус розпорядника бюджетних коштів у
бюджетному процесі. Але статус розпорядника
бюджетних кошів надається організації лише у
відносинах зі здійснення розподілу як функції
бюджетної діяльності (різновиду фінансової діяльності), у відносинах же з безпосереднього використання бюджетних коштів дана організація
виступає у статусі бюджетної установи.
Однак на сьогодні невирішене питання, норми якого саме підрозділу фінансового права
регулюються правовідносини, що складаються в
процесі розподілу коштів бюджету.
М.І.Піскотін вважає, що бюджетне право
охоплює лише норми, що встановлюють напрями бюджетних видатків їх розмежування між
різними ланками бюджетної системи, віднесення
фінансування тих чи інших видатків і заходів на
державний бюджет [18, c.51]. Він доводить, що
„методом регулювання бюджетних відносин і
основою їх виникнення є прийняття актів відповідних державних органів, наділених владними
повноваженнями: про надання бюджетних асигнувань, про їх розподіл між різними бюджетними установами”. На його думку, суть даних відносин – у розподілі бюджетних коштів, у забезпеченні їх найбільш доцільного й ефективного
використання, у фінансуванні відповідних публічних устав і заходів.
Тому, як цілком слушно він відзначає,
"бюджетне право закінчується в даному випадку
там, де закінчуються відносини між адміністрацією установи або органом, що адмініструє видатки (якщо мова йде про виплату пенсій і допомоги), з однієї сторони, і вищестоящими органами – з другої, з приводу надання установі або
органу бюджетних коштів і встановленню загального порядку їх використання. Регулювання ж
безпосереднього використання бюджетних коштів бюджетних установами, на рахунки яких вони надійшли, на його думку, входить до сфери
інших правових інститутів” [18, c.51-55].
С.Сидорова також обґрунтовує, що "відносини, які виникають при бюджетному фінансуванні, регулюються бюджетно-правовими нормами, оскільки вони пов’язані зі стадією виконання державного бюджету. Бюджетні кошти
витрачаються тільки за цільовим призначенням і
в межах, затверджених відповідним правовим
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актом – законом про державний бюджет чи рішенням місцевої Ради народних депутатів".
Іншого погляду дотримується В.В.Бесчеревних, який вважає, що бюджетне право не регулює відносини, які виникають безпосередньо в
процесі бюджетного фінансування. Водночас
зазначає, що будучи складовими частинами єдиного цілого (фінансового права), бюджетне право та ніші розділи фінансового права тісно доторкуються один з одним [3, c.36].
На думку ж В.Косаняка, норми, які визначають види, склад i конкретний розмір видатків Державного бюджету, а також регулюють порядок
бюджетно-кошторисного фінансування, входять не
тільки до складу інституту “Видатків Державного i
місцевих бюджетів”, але й до інституту “Правового
режиму бюджетно-кошторисного фінансування”
[13], тобто вказаний автор фактично відносить їх
одразу до двох інститутів, що виходячи із засад
системності фінансового права, неможливо. Тому
вказаному автору необхідно визначитися.
Отже, місце інституту розпорядників бюджетних коштів можна визначити лише, якщо
встановити предмет регулювання підрозділів фінансового права, які регулюють відносини в галузі здійснення бюджетної діяльності, одними з
суб’єктів якої виступають розпорядники бюджетних коштів. Основними функціями бюджетної
діяльності є: мобілізація бюджетних коштів, їх
розподіл, витрачання і контроль за здійсненням
указаних дій.
Під розподілом розуміють функцію бюджетної діяльності, в процесі якої здійснюється
спрямування бюджетних асигнувань у напрямах,
установлених у бюджеті. У процесі розподілу
коштів бюджету грошові кошти нікуди не рухаються, а здійснюється процес прийняття рішень
(прийняття закону або рішення про бюджет; у
вигляді доведення бюджетних лімітів розпорядникам бюджетних коштів; затвердження кошторисів бюджетних установ тощо) про подальше
спрямування бюджетних коштів у разі одержання їх до бюджетів, а також приймаються рішення
про секвестр бюджету.
Розподіл мобілізованих державою грошових коштів у її фінансові фонди також забезпечується тільки методами, властивими розподілу.
При цьому зазначимо, що традиційний для фінансової практики „розподіл” у даному випадку
означає не поділ грошей між якимись особами,
юридичними чи фізичними, а визначення тих
умов, на яких гроші покидають свій фонд і надходять у розпорядження суб’єкта, якому їх виділила держава чи її уповноважений фінансовий

орган [17, c.20]. У практиці фінансової діяльності
держави з розподілу коштів, зібраних в її
централізовані фонди, насамперед у Державний
бюджет, найпоширеніший метод фінансування –
безповоротного, безвідплатного, цільового, планового відпуску грошових коштів з централізованого фонду [17, c.21].
При цьому в процесі розподілу приймається лише рішення про те, на яких умовах кошти
будуть залишати бюджетний фонд, відносини ж
із безпосереднього переміщення коштів з бюджетного фонду в децентралізований здійснюватимуться в порядку витрачання.
Під витрачанням розуміють функцію бюджетної діяльності, в процесі здійснення якої
бюджетні кошти спрямовуються до децентралізованих фондів одержувачів бюджетних ресурсів
(бюджетних установ, одержувачів бюджетних
коштів). Для бюджету це будуть витратні відносини, тобто відносини, які регулюються нормами
інституту бюджетного права, що має назву „казначейське виконання бюджету”. Основним
суб’єктом, що здійснює дану функцію бюджетної діяльності, є Державне казначейство України
та його територіальні підрозділи – саме на них
покладаються бюджетні повноваження щодо
безпосереднього перерахування коштів з Єдиного бюджетного рахунку. В статусі розпорядників
бюджетних коштів організації в даних відносинах
беруть участь лише в якості суб’єктів бюджетного
контролю. Однак ті самі організації виступають і в
статусі бюджетних установ, у децентралізовані
фонди яких перераховуються кошти. В статусі бюджетної установи дані організації не виступають
суб’єктами бюджетної діяльності.
Імперативність має місце і при наданні
грошових коштів з бюджету [16]. Так, бюджетні
установи та одержувачі бюджетних коштів зобов’язані використовувати ці кошти строго за
цільовим призначенням, передбаченим кошторисом доходів і видатків, затвердженим для даної
установи. Але відносини в даній сфері будуть
належати до бюджетного права лише на етапі
виділення коштів на рахунок бюджетної установи. Подальша їх доля регулюється, як і зазначав
М.І.Піскотін, небюджетним правом [18, c.51-55].
Видатки державного бюджету, як справедливо відзначають у своїх працях Л.К.Воронова,
Н.В.Сидорова, мають двоїстий характер. З одного боку, ці видатки – витрати держави, з другого
– суми, передані з бюджету в розпорядження
окремих підприємств, установ як матеріальної,
так і невиробничої сфери, які використовуються
ними на створення різноманітних фондів цільового
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призначення, тобто видатки державного бюджету є
лише проміжною стадією розподільчого процесу,
яка регулюється бюджетним правом.
Зокрема, А.А.Ліверовський, А.І.Худяков,
М.А.Бродський, В.Н.Антонов зауважують, що
"витрачання бюджетних коштів здійснюється в
формі їх розподілу" [16]. Однак вони це говорять
у зв’язку з тим, що більшість відомих їм авторів
до числа бюджетних відносин зараховують відносини з використання бюджетних коштів. На
наш погляд, не варто змішувати ці дві самостійні
функції бюджетної діяльності. Оскільки, те що
для бюджету є витрачанням, для суб’єкта, якому
надходитимуть кошти, буде розподілом. Не є
витрачанням, на думку вказаних авторів, дані
відносини, і тому, що щодо майна (грошових
коштів), які знаходяться у власності публічного
утворення (держави, територіальної громади,
суб’єкта федерації тощо), лише передається право оперативного управління відповідній публічній організації даного суб’єкта, яка і здійснює
повноваження володіння, розпорядження і користування даним майном [16]. Одержувачі бюджетних асигнувань за їх рахунок утворюють
свої цільові фонди. „Тому видатки державного
бюджету носять немовби транзитний характер і
не є видатками в буквальному розумінні слова.
Бюджет тільки лімітує величину цих видатків, і
то не повною мірою” [8]. Безпосереднє витрачання бюджетних коштів здійснюють їх одержувачі виробничої та невиробничої сфер (у тому
числі бюджетні установи), де видатки вступають
у новий етап розподілу.
Тобто бюджетно-правове регулювання завершується на стадії передачі майнових прав. На
наш погляд, щодо бюджету, як фонду коштів, ці
відносини є відносинами витрачання бюджетних
коштів як окремої функції бюджетної діяльності.
Але при цьому фінансово-правове регулювання
не завершується, оскільки щодо коштів не змінився власник – відповідне публічне утворення
(держава територіальна громада тощо). Відносини з безпосереднього витрачання виділених з
бюджету коштів у децентралізований фонд коштів публічної організації або фонд коштів одержувача бюджетних коштів регулюються нормами іншого інституту фінансового права, оскільки
щодо даних відносин здійснюється контрольна
функція фінансової діяльності фінансовоконтрольними органами держави, а також функція мобілізації, розподілу та витрачання фондів
коштів публічними організаціями, які в даних
відносинах виступають суб’єктами фінансової
діяльності (видача субсидій населенню, пенсій,
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компенсацій, тощо, здійснення державного замовлення). Важливо лише розмежовувати фінансово-правові та цивільно-правові аспекти у вказаній сфері відносин.
Бюджетне право, будучи підгалуззю фінансового права, не стоїть осторонь від інших його
частин. Воно доторкається до усіх інших розділів
і фінансово-правових інститутів. Оскільки значне коло правовідносин, в яких стороною виступають розпорядники бюджетних коштів регулюються Бюджетним кодексом України, що є
основним джерелом бюджетного права, а також
те, що дані відносини регулюються нормами і
матеріального бюджетного права, і процесуального, слід в першу чергу, з’ясувати місце цих
норм в системі бюджетного права.
Таке групування норм, як підгалузь (розділ) фінансового права, характеризується наявністю в її складі деяких правових інститутів з одночасним виділенням деяких „загальних положень” [2, c.141], властивих усім інститутам, що
входять до нього. Норми, які становлять зміст
загальних інститутів, не можуть бути включені у
зміст спеціальних інститутів цього рівня системи
i, навпаки, спеціальні норми – у загальні інститути [13]. Це призведе у першому випадку до звуження, а у другому – до необґрунтованого розширення “радіуса” дії правових норм.
Загальні інститути є і в бюджетному праві.
В.В.Копєйчиков зазначає, що „об’єднання в загальні інститути має місце тоді, коли кожний простий інститут як комплекс правових приписів визначає предмет, завдання, принципи, межі дії,
функції галузі (підгалузі) права” [19, c.87]. Інститут розпорядників бюджетних коштів хоч і містить загальні норми, що визначають поняття „розпорядник бюджетних коштів”, загальні засади їх
діяльності, їх кола, однак вони не відокремлюються в окремий загальний інститут, оскільки даний
суб’єкт є спеціальним і його правовий статус регулюється предметним правовим підрозділом.
Структура бюджетного права як підгалузі
фінансового права являє собою складну підсистему, але більш низького рівня. Тобто бюджетне
право є системою послідовно розташованих і
взаємно ув’язаних правових норм, що об’єднані
внутрішньою єдністю цілей, завдань, предмета
регулювання, принципів і методів такого регулювання [21, c.4].
На даний час у системі бюджетного права
об’єктивно склались відокремлені сукупності
взаємопов’язаних юридичних норм, що регулюють відносно невеликі групи видових, „споріднених” відносин. Вони складають інститути бю-
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джетного права. До структури бюджетного права, на наш погляд, входять інститути, які містять
групування норм нижчого порядку (субінститути), а саме: інститут бюджетного устрою, інститут
бюджетних прав; інститут бюджетного процесу,
інститут структури та порядку розмежування доходів і видатків бюджетів; інститут казначейського
виконання бюджетів; інститут організації бюджетного контролю; інститут відповідальності з порушення бюджетного законодавства.
Найбільш відмежованими є процесуальні
норми, що утворюють інститут бюджетного процесу. Саме в бюджетному процесі на кожній з
його стадій активним учасником виступають організації, наділені статусом розпорядників бюджетних коштів (мають повноваження щодо подання бюджетних запитів, затвердження кошторисів, доведення асигнувань, затвердження звітів
про виконання кошторисів тощо). Саме в даному
процесі публічна організація наділяється вказаним статусом.
Висновки. Отже, групування норм, що регулюють спеціальний фінансово-правовий статус
розпорядників бюджетних коштів, входить в
якості предметного субінституту до інституту
бюджетного процесу, як підрозділу бюджетного
права, яке виступає підгалуззю особливої частини фінансового права. Даний інститут тісно
пов’язаний з усіма іншими інститутами бюджетного права та іншими підрозділами фінансового
права, норми яких регулюють відносини, стороною в яких виступають розпорядники бюджетних коштів (інститут публічних видатків, інститут децентралізованих фондів публічних організацій, податкове право, інші), а також пов’язаний
з інститутами суміжних галузей права, положення
яких встановлюють загальні засади (принципи)
статусу розпорядників бюджетних коштів (конституційного, адміністративного, кримінального, цивільного, господарського, трудового та інших).
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N.Y. Yakymchuk
PLACE OF THE LEGAL INSTITUTION OF THE MANAGERS OF THE BUDGETARY FUNDS
IN SYSTEM OF THE FINANCIAL RIGHT
Summary
The grouping of norms, which adjust the special financial legal status of the managers of the
budgetary funds, is included as subject subinstitute into institute of budget process, as subsection of the
budgetary law, which acts as subbranch of the special part of the financial law. The given institute is closely
connected to all other institutes of the budgetary law and other divisions of the financial right, which norms
adjust the attitudes, by the party in which the managers of the budgetary funds (institute of public costs,
institute of decentralise funds of public organizations, fiscal law, other) act, and also connected with institutes of
adjoining branches of law, which provisions establish common bases (principles) of the status of the managers of
the budgetary funds (constitutional, administrative, criminal, civil, economic, labour and other).
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ПОНЯТТЯ РОЯЛТІ ЗА ЧИННИМ ПОДАТКОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Одним з проблемних питань податкового законодавства є оподаткування операцій у сфері інтелектуальної власності. Це, насамперед, пов’язано з тим, що відносини, які складаються при укладанні угод, предметами яких виступають операції з об’єктами
інтелектуальної власності, не так давно почали
складатися між учасниками цивільних відносин,
і, відповідно, набули відображення в чинному
законодавстві України.
Ступінь наукової розробки теми. Проблеми оподаткування таких операцій малодосліджені наукою податкового права. Хоча окремих
питань оподаткування операцій з інтелектуальною власністю торкалися в своїх працях
Л.Воронова, Н.Пришва, М.Кучерявенко, О.Орлюк, П.Пацурківський, Р.Гаврилюк та інші вчені,
комплексного дослідження, присвяченого характеристиці інституту роялті як поняттю податкового права, не було.
Метою цієї статті є дослідження правової
природи роялті з метою оподаткування, розгляд
цього поняття в законодавстві зарубіжних країн,
аналіз правового визначення роялті в податковому законодавстві України та внесення пропозицій з удосконалення чинного законодавства в
цьому аспекті.
Виклад основного матеріалу. Однією з
ключових категорій для визначення порядку оподаткування таких операцій є поняття “роялті”.
Спочатку автор вважає за необхідне розглянути,
яке значення надається вищевказаному поняттю у
науковій літературі та законодавчих джерелах зарубіжних країн, а потім дослідити визначення, яке
закріплене чинним законодавством України.
Зазначимо, що в правовій літературі фактично не досліджувалася концепція роялті як інституту податкового законодавства. Більшість
наукових праць, у яких можна знайти посилання
на роялті, мають або економічний, або цивілістичний характер.
У більшості енциклопедій роялті визначають як вид ліцензійної винагороди. Так, роялті
розглядають як одну з форм виплат по ліцензійному договору, нарівні з паушальними чи комбінованими платежами. На відміну від останніх,
роялті визначають як винагороду ліцензіару у
вигляді фіксованих сум або ставок від вартості

реалізованої продукції, виготовленої за ліцензією, які сплачуються періодично [1].
Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що основною відмінною ознакою
роялті, на відміну від інших платежів за передачу
прав на об’єкти інтелектуальної власності, є їх
періодичний характер. Але роялті має й інше
значення. Так, у деяких країнах роялті виступає в
якості податку та спеціального платежу. Наприклад, у Казахстані роялті є платежем надрокористувача за право користування надрами в процесі
видобутку корисних копалин і переробки техногенних утворень [2, c.13]. Але таке визначення
роялті не дуже поширене, тому в даній статті
розглядаються питання роялті як платежу за користування об’єктами інтелектуальної власності.
Зауважимо, що економічне визначення або
цивільно-правове визначення роялті відрізняється від того розуміння, яке надається йому нормами податкового законодавства. Пропонуємо
розглянути, як визначається термін “роялті” в
податковому законодавстві зарубіжних країн.
Зважаючи на подібність правового регулювання
в країнах СНД, нижче наводиться аналіз визначень “роялті”, що містяться в законодавстві деяких з держав СНД.
Роялті – це відшкодування, що отримується
за використання або право використання будьяким авторським правом на твори літератури,
мистецтва чи науковою працею, будь-яким патентом, товарним знаком, проектом чи моделлю,
планом, секретною формулою чи процесом, програмою для електронно-обчислюваних машин чи
базою даних, чи використання або право використання промисловим, комерційним, науковим обладнанням, або надання інформації про промисловий, технічний, організаційний, комерцій-ний досвід. Так визначається роялті в ст.7 податкового
закону Вірменії “Про податок на прибуток” [3].
У ст. 12 Податкого кодексу Молдови роялті
визначається як регулярна сплата винагороди,
що отримується від надання у користування нематеріальних активів чи від права на користування ним, а також від права на користування
природними ресурсами [4]. Як можна зробити
висновок, не зважажючи на відмінності у характері платежів або об’єктах, за які сплачується
винагорода, спільне те, що роялті розуміється як
винагорода за використання або право викорис-
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тання певних визначених об’єктів інтелектуальної власності.
Якщо ж звернутися до податкового законодавства України, то визначення “роялті” міститься лише в Законі України “Про оподаткування
прибутку підприємств”. Відповідно до п. 1.30
ст.1 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” (надалі – Закон) роялті - це
платежі будь-якого виду, одержані як винагорода
за користування або за надання права користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи
комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні
плівки для радіо чи телевізійного мовлення; за
придбання будь-якого патенту, зареєстрованого
знака на товари і послуги чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули,
процесу, права на інформацію щодо промислового,
комерційного або наукового досвіду (ноу-хау) [5].
Водночас частиною другою вказаного пункту Закону встановлено, що не вважаються роялті платежі за отримання об’єктів власності, визначених у частині першій, у володіння або розпорядження чи власність особи або якщо умови
користування такими об’єктами власності надають право користувачу продати або відчужити
іншим способом такий об’єкт власності або
оприлюднити секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноухау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення є обов’язком згідно із законодавством України.
Отже, роялті – це платіж будь-якого виду.
Такими можуть бути й інші платежі, що передбачені цивільним законодавством за використання прав інтелектуальної власності (паушальний
чи комбінований). Отже, як би в договорі не називався такий платіж, з метою оподаткування він
визначається як роялті за умови, що підпадає під
ознаки, зазначені в п.1.30 ст. 1 Закону.
На практиці породжується багато питань,
виходячи з того, якого значення надавати платежам, що сплачуються у зв’язку з виконанням тих
чи інших угод, пов’язаних з передачею прав на
об’єкти інтелектуальної власності.
У першу чергу це пов’язано з тим, що при
тлумаченні законодавства певні протиріччя виникають між першою та другою частиною п.1.30
ст. 1 Закону. Як може користувач, не володіючи
об’єктом інтелектуальної власності, продавати
його чи відчужувати (до речі, що законодавець
включає до поняття відчуження, також невідомо). Скоріше за все, малося на увазі надання лі86

цензіату права передавати об’єкт в субліцензію,
що передбачено частиною 2 ст. 1109 Цивільного
кодексу України [6].
Також, згідно з частиною першою п.1.30
ст. 1 Закону, роялті – платежі на придбання
об’єкта права інтелектуальної власності (наприклад, товарного знаку), водночас частиною другою встановлено, що не вважаються роялті платежі за отримання того ж об’єкта у власність.
У цьому контексті термін “придбання”, який
вживається для характеристики операцій, платежі за якими підпадають під роялті, викликає найбільші ускладнення для визначення роялті.
Виникає питання, якого значення надавав
законодавець визначенню придбання. Адже придбання можна розуміти як придбання у власність, так і придбання у користування. У будьякому випадку об’єктом придбання виступають
права інтелектуальної власності, в зв’язку з чим
виникає необхідність проаналізувати, як у чинному законодавстві визначаються вищевказані
права. Таким законодавством у даному випадку
виступає Цивільний кодекс України, оскільки
ним регулюються відносини, що складаються у
сфері прав інтелектуальної власності.
Право інтелектуальної власності визначається ст. 418 Цивільного кодексу України як
право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності. Причому, оскільки зміст права
власності та права інтелектуальної власності розрізняються, виходячи зі ст. 419 Цивільного кодексу,
згідно з якою право інтелектуальної власності та
право власності на річ не залежать одне від одного,
то з метою оподаткування операції з об’єк-тами
інтелектуальної власності належить розглядати в
контексті змісту прав інтелектуальної власності.
Відповідно до ст. 418 Цивільного кодексу
України право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права та майнові права.
За загальним правилом особисті немайнові права
не можуть відчужуватися (передаватися) іншій
особі, на відміну від майнових прав, які можуть
повністю або частково передаватися іншій особі.
Отже, коли мова йде про придбання прав
інтелектуальної власності, то поняття придбання
розуміється як передача майнових прав інтелектуальної власності, якими відповідно до ст. 424
Цивільного кодексу України є: 1) право на використання об’єкта інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об’єкта інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта
інтелектуальної власності, в тому числі забороняти
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таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Отже, якщо повернутися до визначення роялті, то придбання об’єкта інтелектуальної власності, про яке йдеться в частині першій п. 1.30
ст. 1 Закону, належить розуміти лише як передачу прав на його використання. Але необхідною
умовою для того, щоб платіж підпав під визначення роялті, є відсутність передачі права дозволяти таке використання іншим особам, зважаючи
на обмеження, встановлені частиною другою п.
1.30 ст. 1 Закону. А саме: до роялті не відносяться платежі за отримання об’єктів інтелектуальної
власності, якщо умови такого користування надаються право користувачу продати або відчужити об’єкт власності.
Висновки. Отже, комплексний аналіз цивільного та податкового законодавства з метою
визначення роялті свідчить про необхідність
удосконалення чинного законодавства шляхом
уточнення зазначеного терміна.
По-перше, з метою уникнення зайвої плутанини у тлумаченні цього терміна пропонуємо визначити роялті як платіж, одержаний як винагорода
тільки за використання або надання права на використання прав інтелектуальної власності.
По-друге, визначення не повинно містити
вичерпного переліку об’єктів прав інтелектуальної власності, за користування або надання прав
на користування якими сплачується роялті, оскільки спеціальною нормою щодо таких об’єктів є
цивільне законодавство, на яке, з погляду автора,
належить зробити покликання.
По-третє, основним фактором у проблемі
визначення, які все ж таки платежі відносити до
роялті, виступає неоднозначність тлумачення
частини другої п. 1.30 Закону, у зв’язку з чим її
пропонується виключити і так надати точності і
прозорості у розумінні роялті.
Отже, пропонується так викласти п. 1.30
Закону: “Роялті – це платежі будь-якого виду,
одержані як винагорода за використання або надання права на використання об’єкта права інте-

лектуальної власності, включаючи літературні та
художні твори, комп’ютерні програми, компіляції даних, виконання, фонограми, відеограми та
програми організацій мовлення, наукові відкриття,
винаходи, корисні моделі, промислові зразки, комерційні найменування, торговельні марки, комерційні таємниці, а також інші об’єкти інтелектуальної власності, що визнаються такими відповідно до
цивільного законодавства України”.
Зрозуміло, що у зв’язку з такими змінами з
метою усунення колізій необхідно було би внести
відповідні зміни у чинне податкове законодавство.
Наприклад, підлягали б уточненню поняття нематеріальних активів, товарів, продажу товарів і послуг, але такі зміни відповідали б принципу системи оподаткування щодо доступності та зрозумілості норм платнику податку, а також міжнародній
практиці у застосуванні терміна роялті.
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The present article refers to the search the legal concept of royalty with tax purpose, consideration of above
notion in the legislation of foreign states, outlining of legal notion of royalty in the Ukrainian tax legislation and
submission with a range of suggestions concerning improvement of acting tax legislation of Ukraine.
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ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ СПРАВЛЯННЯ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Статтею 51 Угоди
про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх
державами-членами від 14.06.1994, ратифікованою Законом України від 10.11.1994 р. №237/94ВР [1], передбачено, що сторони визнають важливою умовою для зміцнення економічних зв'язків між Україною та Співтовариством зближення
існуючого і майбутнього законодавства України
із законодавством Співтовариства. Україна зобов‘язалася вжити заходів для забезпечення того,
щоб її законодавство поступово було приведене
у відповідність до законодавства Співтовариства.
Згідно з частиною 2 цієї статті, однією із галузей,
у яких повинна бути досягнута приблизна гармонізація законів, є непряме оподаткування.
Звертаємо увагу, що в Україні діє спеціальний законодавчий акт, присвячений реалізації
зазначеного вище положення Угоди про партнерство та співробітництво – Закон України
“Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 18.03.2004 р. 1629-IV [2]. Згідно з Розділом V цього Закону, однією з пріоритетних сфер адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу є податки,
включаючи непрямі. При цьому адаптація законодавства України у зазначеній сфері має бути
здійснена на першому етапі, який розрахований
на 2004-2007 роки.
Певні заходи у цьому напрямку вже вживаються на різних рівнях. Зокрема, Державною
податковою адміністрацією України розроблено
Методичні рекомендації щодо забезпечення приведення положень розроблюваних проектів нормативно-правових актів з питань оподаткування
акцизним збором у відповідність до законодавства Європейського Союзу та вимог положень угод
ГАТТ-СОТ, затверджені наказом Державної податкової адміністрації України №631 від
26.12.2003 року [8]. У зазначеному документі
викладено загальні положення основних директив в сфері справляння акцизного збору. Проте у
вказаному документі відсутній аналіз цих директив, а також не звернуто увагу на інші документи
законодавства ЄС. Крім того, з моменту прийняття зазначених Методичних рекомендацій у
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законодавстві Європейського Союзу відбулися
певні зміни.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Останнім часом питання гармонізації податкового законодавства України із законодавством Європейського Союзу все частіше привертають
увагу вітчизняних науковців. Зокрема, загальнотеоретичні та історико-правові аспекти європейського права в галузі оподаткування досліджувалися Слепцем В.М. [13] З приводу наукових досліджень в сфері непрямого оподаткування за
законодавством Європейського Союзу в цілому
та справляння акцизного збору, зокрема, слід
звернути увагу на дисертаційне дослідження
Ященко К.В. [14] Фахівцем проведене дослідження основних актів законодавства ЄС у сфері
непрямого оподаткування за законодавством ЄС
у цілому та, зокрема, справляння акцизного збору. Водночас, враховуючи, що у зазначеній праці
Ященко К.В. проведене комплексне дослідження
непрямого оподаткування за законодавством ЄС
у цілому, нею не були проаналізовані всі аспекти
механізму справляння акцизного збору. У зв‘язку
з цим необхідно провести спеціальне дослідження правових засад справляння акцизного збору за
законодавством Європейського Союзу з метою
формулювання пропозицій щодо приведення законодавства України у відповідність до законодавства Європейського Союзу. Саме цим зумовлюється актуальність теми дослідження.
Метою наукової статті є аналіз основних
актів законодавства Європейського Союзу у сфері справляння акцизного збору та визначення
основних вимог до адміністрування цього податку, а також розроблення пропозицій щодо приведення законодавства України у цій сфері до законодавства ЄС.
Виклад основного матеріалу дослідження. Законодавство Європейського Союзу у сфері
справляння акцизного збору в основному було
прийняте у контексті створення внутрішнього
ринку в січні 1993 року у зв‘язку з необхідністю
податкового контролю на внутрішніх кордонах
між Державами-Членами ЄС. Це законодавство,
яке з моменту прийняття зазнало певного розвитку, може бути поділене на три головні категорії:
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• Структура податку, що застосовується до
певної групи товарів. Структура оподаткування
полягає у визначенні категорій товарів, способу
визначення зобов‘язань з акцизного збору (наприклад, за грам алкоголю, за 1000 одиниць тощо), обсяг можливих звільнень тощо.
• Мінімальні ставки акцизного збору, які
Держави-Члени можуть застосовувати до конкретних категорій товарів. Понад ці визначені мінімальні ставки Держави-Члени вільні у визначенні їхніх ставок оподаткування;
• Загальні умови, які застосовуються до
всіх категорій товарів. Ці умови стосуються, зокрема, виробництва, зберігання та руху підакцизних товарів між Державами-Членами.
Як відомо, законодавство ЄС складається з
двох частин – первинного (установчих договорів
ЄС) та вторинного законодавства. Відповідно до
статті 93 (колишня стаття 99) Договору про заснування Європейського Економічного Співтовариства від 25 березня 1957 року Рада ЄС, на
пропозицію Комісії ЄС і після консультацій з
Європейським Парламентом та Економічним і
Соціальним Комітетом, приймає одноголосним
рішенням положення про гармонізацію законодавства щодо податків з обороту, акцизних зборів та інших форм непрямого оподаткування.
З метою реалізації положень установчих договорів ЄС, та, в першу чергу, вищезазначеної статті
93 (99) Договору про заснування Європейського
Економічного Співтовариства інституціями ЄС
було прийнято акти, які відносяться до вторинного законодавства ЄС (регламенти та директиви
Ради ЄС, рекомендації Комісії ЄС). У даній статті основну увагу буде приділено саме аналізу актів вторинного законодавства ЄС, якими визначені основні принципи справляння акцизного
збору у Державах-Членах ЄС.
Звертаємо увагу, що регулюванню акцизного збору присвячені в основному регламенти
та директиви Ради ЄС, а також регламенти і рекомендації Європейської Комісії. Зауважимо, що
регламенти містять норми прямої дії. На відміну
від регламентів, директиви встановлюють основні вимоги до регулювання тих чи інших відносин, тоді як конкретні заходи для їх виконання
обирають самі держави-члени.
Правові акти вторинного законодавства
ЄС, які регулюють порядок справляння акцизного збору, можна поділити на такі дві групи: загальні правові акти; спеціальні правові акти.
До загальних правових актів законодавства
ЄС належить правові акти, призначені для правового регулювання тих елементів акцизного

збору, які є спільними для всіх підакцизних товарів. Зокрема, одним із основних загальних правових актів є базова Директива Ради ЄС
№92/12/ЄЕС [10].
На відміну від загальних правових актів законодавства ЄС, спеціальні правові акти – це
акти, які визначають особливості справляння акцизного збору із конкретних підакцизних товарів. Це, зокрема, директиви, які визначають порядок справляння акцизних зборів з алкоголю та
алкогольних напоїв, з тютюнових виробів, з енергетичних продуктів.
Законодавство України, яким регламентується порядок справляння акцизного збору, також базується на засадах поділу на загальне та
спеціальне. Так, загальними правовими актами є,
зокрема, Декрет Кабінету Міністрів України
“Про акцизний збір” [7], Положення про порядок
нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору та змін до наказів ДПА
України, затверджене наказом Державної податкової адміністрації України від 19.03.2001 року
№111 [9]. До спеціальних актів акцизного законодавства України відносяться, зокрема, Закон
України “Про ставки акцизного збору і ввізного
мита на деякі товари (продукцію) від 11 липня
1996 року №313-ВР [6], Закон України “Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби” в редакції Закону від 19.11.99 №1246-ХІV [3], Закон
України “Про ставки акцизного збору на спирт
етиловий та алкогольні напої” в редакції Закону
від 07.05.1996 р. №178/96–ВР [4].
Основним документом, покликаним гармонізувати порядок справляння акцизного збору на
рівні ЄС, є Директива Ради 92/12/ЄЕС “Про загальні положення стосовно виробів (товарів), що
підлягають акцизному збору, а також утримання,
переміщення та контролю таких виробів” від 25
лютого 1992 року. Зазначеною Директивою
встановлені загальні положення щодо справляння акцизного збору. Особливості, що стосуються
структур і ставок податків на товари, які підлягають акцизним зборам, визначаються спеціальними Директивами.
Проаналізуємо основні вимоги законодавства ЄС до справляння акцизного збору та
порівняємо їх із законодавством України у
зазначеній сфері. Передусім необхідно звернути
увагу на категорії підакцизних товарів за законодавством ЄС та законодавством України.
Відповідно до Директиви Ради 92/12/ЄЕС,
справляння акцизного збору передбачено з таких
категорій товарів: Алкогольні напої; Тютюнові
вироби; Енергетичні продукти.
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За законодавством України об‘єктами оподаткування акцизним збором є: Алкогольні напої; Тютюнові вироби; Енергетичні продукти;
Транспортні засоби.
Отже, порівняно із законодавством ЄС, у
законодавстві України встановлено більш широкий перелік підакцизних товарів. Звертаємо увагу, що відповідно до статті 3 Директиви
92/12/ЄЕС Держави-члени зберігають право
встановлювати або продовжувати справляння
податків, якими обкладаються товари, інші, ніж
вищезазначені, за умови, що ці податки не призводять до виникнення зайвих формальних процедур при перетинанні кордонів між державамичленами. Виходячи з цієї норми, можна зробити
висновок, що акцизний збір на товари, які визначені законодавством ЄС як підакцизні, може
встановлюватися державами-членами лише у
разі, якщо ці товари вироблені на митній території України та призначені для споживання на території України. У випадку імпорту чи експорту
акцизний збір не може застосовуватися. Таким
чином, Україна має право встановлювати акцизний збір на товари, які згідно із законодавством
ЄС не є підакцизними, але лише при дотриманні
зазначеної вище вимоги. Згідно із Законом України “Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби” від 24 травня 1996 року №215/96–
ВР [5] акцизний збір з транспортних засобів, визначених цим Законом, справляється як з транспортних засобів вітчизняного виробництва, так і з
імпортованих транспортних засобів. Отже, зазначений Закон суперечить законодавству ЄС у частині оподаткування акцизним збором транспортних засобів, імпортованих на територію України.
Крім того, необхідно звернути увагу, що у
законодавстві ЄС перелік підакцизних товарів
міститься в базовому правовому акті законодавства ЄС – Директиві 92/12/ЄЕС. Зазначений перелік розширено шляхом застосування норм Директиви до справляння акцизного збору з інших
енергетичних продуктів, а не тільки з нафтопродуктів. На відміну від законодавства ЄС, в базовому законодавчому акті законодавства України
у сфері акцизного збору – Декреті Кабінету Міністрів України “Про акцизний збір” перелік підакцизних товарів відсутній. Так, у статті 1 Декрету акцизний збір визначено як непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до ціни
цих товарів (продукції), проте, які це товари, не
зазначено. Види підакцизних товарів визначені у
спеціальних актах законодавства України з акцизного збору. На нашу думку, доцільно визначити
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загальний перелік підакцизних товарів у базовому правовому акті – Декреті Кабінету Міністрів
України “Про акцизний збір”. Також існують
певні відмінності в межах кожної із зазначених
категорій підакцизних товарів за законодавством
ЄС і законодавством України.
Акцизне законодавство Європейського Союзу не містить визначення поняття “платники акцизного збору”. Натомість Директива Ради 92/12/ЄЕС
для визначення зобов‘язаних суб‘єк-тів у правовідносинах зі справляння акцизного збору використовує такі поняття, як “уповноважений керуючий
складом”, “зареєстрований торговець (трейдер)”,
“незареєстрований торговець (трейдер)”.
Уповноважений керуючий складом – фізична чи юридична особа, уповноважена компетентними органами держави-члена для виробництва,
обробки, збереження, отримання та видачі товарів, що підлягають акцизному збору, у ході здійснення своєї діяльності, при цьому акцизний збір
відстрочується для складських операцій.
Зареєстрований торговець (трейдер) – фізична чи юридична особа, що не має офіційного
статусу керуючого складом, але має офіційний
дозвіл від компетентних органів держави-члена
на отримання товарів, які підлягають акцизному
збору іншої держави-члена, в межах домовленості про відстрочення у ході здійснення її діяльності. Такий тип торговця не може ні зберігати, ані
випускати такі товари в межах домовленостей
про податкове відстрочення;
Незареєстрований торговець (трейдер) –
фізична або юридична особа, яка не має офіційного статусу керуючого складом, але має право у
ході своєї діяльності час від часу отримувати товари, які підлягають акцизному збору, з іншої
держави-члена в межах домовленості про податкове відстрочення. Такий торговець не може ні
зберігати, ані поставляти товари, які підпадають
під домовленості про податкове відстрочення.
Незареєстрований торговець повинен гарантувати сплату акцизного збору податковим органам
відповідної держави-члена до поставки товарів.
У вказаній Директиві також передбачено
необхідність ліцензування уповноважених керуючих податкових складів, реєстрації торговців,
визначено їхні обов‘язки, передбачено необхідність їх спеціальної ідентифікації шляхом запровадження реєстрів у електронній базі даних.
З приводу законодавства України, то, згідно зі статтею 2 Декрету, платниками акцизного
збору є: а) суб'єкти підприємницької діяльності,
а також їх філії, відділення (інші відокремлені
підрозділи) – виробники підакцизних товарів на
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митній території України, у тому числі з давальницької сировини по товарах (продукції), на які
встановлено ставки акцизного збору у твердих
сумах, а також замовники, за дорученням яких
виготовляється продукція на давальницьких
умовах по товарах, на які встановлено ставки
акцизного збору у відсотках до обороту, які
сплачують акцизний збір виробнику; б) нерезиденти, які здійснюють виготовлення підакцизних
товарів (послуг) на митній території України
безпосередньо або через їх постійні представництва чи осіб, прирівняних до них згідно із законодавством; в) будь-які суб'єкти підприємницької діяльності, інші юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, які імпортують на митну територію України підакцизні
товари, незалежно від наявності внесених до них
іноземних інвестицій; г) фізичні особи – резиденти або нерезиденти, які ввозять (пересилають)
підакцизні речі або предмети на митну територію
України у вигляді супроводжувального або несупроводжувального багажу, а також фізичні особи,
які одержують такі підакцизні речі (предмети), переслані (надіслані) з-за митного кордону України у
вигляді поштових чи інших відправлень або несупроводжувального багажу, в обсягах або вартістю,
що перевищують норми безмитного провезення
(пересилання) для таких фізичних осіб, визначені
митним законодавством; д) юридичні або фізичні
особи, які купують (одержують в інші форми володіння, користування або розпорядження) підакцизні товари у податкових агентів.
Отже, законодавство України не в повній мірі відповідає законодавству Європейського Союзу
в частині визначення учасників право-відносин зі
сплати акцизного збору, а також їхніх прав та
обов‘язків. З приводу ставок акцизного збору за
законодавством ЄС потрібно враховувати таке.
По-перше, Директива Ради 92/12/ЄЕС передбачає, що з метою гармонізації ставок акцизного збору у Державах-членах ЄС у директивах
ЄС визначаються мінімальні ставки акцизного
збору. Тобто держави-члени ЄС самостійно
встановлюють розміри ставок акцизного збору,
які, проте, не можуть бути меншими, ніж мінімальні ставки, встановлені у законодавстві ЄС.
По-друге, Директива Ради 92/12/ЄЕС передбачає, що застосовуються ті ставки акцизного
збору, які є чинними на момент сплати акцизного збору.
По-третє, розміри ставок акцизного збору
встановлені у спеціальних директивах Ради
окремо для кожної категорії підакцизних товарів,
в залежності від виду підакцизних товарів, а та-

кож в залежності від цілей використання цих товарів (зокрема, комерційне чи некомерційне).
З приводу податкового законодавства
України, то згідно зі статтею 4 Декрету Кабінету
Міністрів України “Про акцизний збір”, акцизний збір обчислюється: а) за ставками у процентах до обороту з продажу: товарів, що вироблені
на митній території України, – виходячи з їх вартості, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами на товари, які він виробляє, без податку на додану вартість та акцизного збору; товарів, що імпортуються на митну
територію України, – виходячи з їх вартості, за
встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари, які він імпортує, без
податку на додану вартість та акцизного збору
(але не менше митної вартості таких товарів з
урахуванням сум ввізного мита без податку на
додану вартість та акцизного збору); б) у твердих
сумах з одиниці реалізованого товару (продукції); в) одночасно за ставками у процентах до
обороту з продажу та у твердих сумах з одиниці
реалізованого товару (продукції); г) комбіновано,
тобто за ставками у процентах до обороту з ціни
реалізації, але не менше установленої твердої
суми з одиниці реалізованого товару (продукції).
Отже, податкове законодавство України не
відповідає законодавству ЄС у частині визначення ставок акцизного збору в залежності від груп
підакцизних товарів, виду товару, а також від
цілей використання цих товарів.
Директиви ЄС передбачають критерії для
застосування пільг зі сплати акцизного збору.
Зокрема, Директивою Ради 92/83/ЄЕС [12] визначено критерії застосування пільг зі сплати
акцизного збору зі спирту та алкогольних напоїв.
Наприклад, визначено категорії платників акцизного збору зі спирту та алкогольних напоїв, для
яких держави-члени можуть передбачити менші
ставки акцизного збору, ніж мінімальні ставки,
визначені Директивою (зокрема, незалежні малі
пивоварні заводи; передбачено можливість застосування пільгових ставок акцизного збору в
залежності від виду алкогольних напоїв; передбачено можливість звільнення від сплати акцизного збору зі спирту та алкогольних напоїв у залежності від цілей їх використання (наприклад,
використання у наукових дослідженнях тощо).
Відповідно до Директиви Ради 92/81/ЄЕС
“Про гармонізацію структур акцизних зборів на
нафтопродукти” від 19 жовтня 1992 року [11]
держави-члени звільняють наступні продукти від
податку узгодженим акцизним податком за умови, які вони застосовують для цілей забезпечення
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вірного та справедливого застосування таких звільнень та запобігання ухиленню від сплати податку, зменшенню сум податку та податковим зловживанням: (a) нафтопродукти, які використовуються для цілей, відмінних від їх використання
як моторного палива або палива для обігріву; (b)
нафтопродукти, які поставляються для використання як паливо для повітряних сполучень, крім
приватних прогулянкових польотів.
У законодавстві України аналогічні критерії
звільнення від сплати акцизного збору не застосовуються. З метою гармонізації законодавства України із законодавством ЄС варто передбачити застосування пільг зі сплати акцизного збору відповідно
до критеріїв, визначених у директивах ЄС.
Згідно із законодавством ЄС, товари визнаються об‘єктом оподаткування акцизним збором
під час їх виробництва в межах території ЄС або
під час їх імпорту на територію ЄС. Державичлени повинні застосовувати одні і ті ж процедури
справляння акцизного збору як щодо товарів власного виробництва, так і до імпортованих товарів.
Відповідно до законодавства ЄС місце
сплати акцизного збору визначається в залежності від цілей використання підакцизних товарів.
У випадку комерційного використання підакцизних товарів акцизний збір справляється у Державі-члені місця призначення. У випадку придбання підакцизних товарів приватними особами для
особистого використання акцизний збір справляється у тій Державі-члені, де такі підакцизні товари було придбано.
Згідно з Директивою 92/12/ЄЕС до сплати
акцизного збору обіг підакцизних товарів повинен відбуватися між акцизними складами.
Податкові зобов‘язання з акцизного збору
виникають у момент випуску підакцизних товарів для споживання або у момент виявлення нестачі цих товарів. Випуск підакцизних товарів
для споживання означає: будь-який вихід, включаючи вихід з порушенням законодавства, з-під
режиму відстрочення оподаткування; будь-яке
виробництво, включаючи виробництво з порушенням законодавства, таких товарів поза межами дії режиму відстрочення оподаткування;
будь-яке імпортування таких товарів, включаючи
імпортування з порушенням законодавства, якщо
такі товари не підпадають під режим відстрочення сплати акцизного збору.
У законодавстві ЄС підкреслюється важливість поєднання дієвого контролю за рухом підакцизних товарів з метою забезпечення своєчасності сплати акцизного збору та забезпечення
вільного руху цих товарів. У зв‘язку з цим зако92

нодавство ЄЄ передбачає ряд заходів, яких необхідно вжити на рівні Співтовариства та на рівні
держав-членів.
Законодавством ЄС передбачено, що діяльність керуючих податкових складів підлягає
ліцензуванню. У зв‘язку з цим документами ЄС
установлено основні вимоги, яких повинні дотримуватися уповноважені органи держав-членів ЄС
при ліцензуванні цих осіб, зокрема: перелік інформації, яку повинні надавати заявники для отримання дозволу на набуття статусу керуючого податковим складом; необхідність проведення перевірок
документів, а також приміщень, призначених для
використання в якості податкового складу; визначення обов‘язків уповноважених керуючих податкових складів; підстави для відмови у наданні дозволу та підстави для анулювання дозволу.
З метою ідентифікації уповноважених керуючих податкових складів, зареєстрованих торговців підакцизними товарами передбачається
присвоєння податкових номерів вказаним особам, а також створення електронної бази даних,
до якої повинні включатися відомості про зазначених осіб. З метою ідентифікації податкових
складів передбачено присвоєння їм ідентифікаційних номерів і ведення відповідного електронного реєстру.
Для контролю за рухом підакцизних товарів передбачено використання супроводжувального документа для кожної партії підакцизних
товарів. Такий документ може бути як адміністративним, так і комерційним. При цьому, комерційний документ повинен мати такі ж самі реквізити, як і адміністративний. Законодавство ЄС
визначає обов‘язкові реквізити супроводжувального документа, порядок його заповнення та використання, а також підстави для спрощення цієї
процедури. Законодавство ЄС також передбачає
обов‘язки уповноважених органів держав-членів
проводити перевірки дотримання акцизного законодавства.
Враховуючи важливість оперативного одержання уповноваженими органами інформації
стосовно руху підакцизних товарів, законодавством ЄС установлено порядок співробітництва
держав-членів ЄС щодо взаємного обміну інформацією та порядок її використання.
Враховуючи, що на сьогодні Україна не є
членом ЄС, більшість із встановлених у законодавстві ЄС вимог у законодавстві України не
знайшли свого закріплення.
У зв‘язку з цим необхідно доповнити Декрет Кабінету Міністрів України положеннями
щодо запровадження системи податкових скла-
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дів, ліцензування уповноважених керуючих податковими складами, визначити їх права та
обов‘язки, порядок застосування супроводжувального документу, визначити орган, уповноважений здійснювати адміністративне співробітництво з державами-членами ЄС у сфері контролю за справлянням підакцизними товарами.
Висновки. На підставі вищевикладеного
можна зробити висновок, що законодавство
України у сфері справляння акцизного збору потребує приведення його у відповідність до законодавства ЄС. Для виконання вимог Директиви
92/12 щодо впровадження системи податкових
складів і вільного пересування товарів в режимі
відстрочення сплати акцизу між цими складами
необхідно доповнити Декрет Кабінету Міністрів
України “Про акцизний збір”: поняттями “уповноважений керуючий податкового складу”, “зареєстрований торговець”, “незареєстрований торговець”, “податковий склад”, “режим відстрочення сплати акцизу”, “податковий представник
продавця”, “нестача товарів”, “відпуск підакцизних товарів для їх реалізації”; закріпити положення щодо категорій підакцизних товарів відповідно до законодавства ЄС; визначити порядок
відкриття й діяльності податкових складів; установити особливості здійснення поставок підакцизних товарів у режимі відстрочення сплати
акцизу; визначити порядок ліцензування уповноважених керуючих, порядок реєстрації торговців;
закріпити права й обов’язки уповноважених керуючих складів, податкових представників продавців, зареєстрованих і незареєстрованих торговців, а також одержувачів підакцизних товарів;
визначити форму і зміст супроводжувальних документів для руху підакцизних товарів, що перевозиться в режимі відстрочення сплати акцизу; закріпити порядок ведення електронного реєстру податкових складів, їх уповноважених керуючих і зареєстрованих торговців; визначити критерії застосування пільг зі сплати акцизного збору. Зазначені
положення також повинні знайти своє закріплення
у проекті Податкового кодексу України.
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COMMON BASES OF COLLECTION OF AN EXCISE
TAX FOR THE LEGISLATION THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE
Summary
The article is devoted to research of legal regulations of exise duties in European Union and Ukraine.
The author has made analyses of Ukrainian legislation connected with exise duties and European Union
Legislation in this sphere. On the basis of this research the author has formulated proposals concerning
improvement of exise legislation in Ukraine.
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КАМЕРАЛЬНІ ПЕРЕВІРКИ В СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
Постановка проблеми. Ефективний податковий контроль є необхідною умовою функціонування податкової системи будь-якої держави.
За його відсутності або низькій результативності
важко розраховувати на те, що платники податків будуть своєчасно і в повному обсязі сплачувати податки та збори (обов'язкові платежі). Зважаючи, що Україна сьогодні перебуває у постійному пошуку оптимальної системи оподаткування, яка б, з одного боку, забезпечувала податковими надходженнями бюджети всіх рівнів, а з іншого
- стимулювала економічну активність суб'єктів господарювання, важливість наукових розробок і
досліджень з цих питань беззаперечна.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Зазначимо, що аналізу теоретичних і практичних
питань сутності, змісту податкового контролю та
механізму його проведення, в науковій літературі присвячено чимало праць, серед найбільш вагомих із яких можна виділити роботи Г.В.Атаманчука, И.Л. Бачило, Д.Н. Бахрах, О.Н.Горбунової, О.Ю.Грачевої, М.В.Карасевої, Ю.В.Кваші, І.І.Кучерова, О.Ю.Судакова, Д.О.Орешкіна,
М.П.Кучерявенка, Л.М.Касьяненко,О.А.Ногіної,
Г.В.Петрової,
О.В.Поролло,
Л.А.Савченко,
М.С.Студенікіної, О.С.Шарова, С.О. Шохіна, та
інших, що, безумовно, свідчить про важливість
вказаної проблеми.
Метою даної статті є дослідження правової природи податкової перевірки як найбільш
ефективної форми реалізації податкового контролю та, зокрема, такого її виду як камеральна.
Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що вітчизняна система оподаткування сьогодні далека від досконалості, її характерною
особливістю на даному етапі податкової реформи є наявність цілого ряду правових проблем, які
стоять на шляху її еволюційного та динамічного
розвитку. Не останнє місце серед зазначених
проблем займає проблема невизначеності жодним нормативно-правовим актом поняття форми
податкового контролю, і, зокрема, такої його основної форми реалізації, як податкова перевірка,
тоді як з погляду практичної організації контрольної діяльності податкових органів форма податкового контролю є одним із важливих його елементів, а неправильний вибір тих чи інших форм
здійснення податкового контролю, а також недо-

тримання регламентованого законодавчими актами порядку здійснення цієї діяльності може
призвести до значних негативних правових наслідків, зокрема до скасування рішень, прийнятих
на підставі результатів податкового контролю.
Так, аналіз розгляду скарг платників податків на
рішення податкових органів свідчить, що за 2005
рік були визнані обґрунтованими скарги та скасовані в цілому за розглядом первинних і повторних скарг 6017 податкових повідомлень-рішень
на загальну суму 3767,8 млн. грн., або 34,9 відсотка від розглянутих оскаржених податкових повідомлень-рішень. При цьому однією із причин
скасування рішень органів державної податкової
служби стало саме недотримання законодавства
щодо порядку здійснення контрольно-перевірочної роботи, оформлення її реалізації матеріалів перевірок. Проведення податкових перевірок
регулюється Законом України "Про державну
податкову службу в Україні" [1], Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами" [2] та іншими нормативними актами, що деталізують положення вищезгаданих Законів.
Оперуючи такими термінами як "документальні невиїзні перевірки", "планові та позапланові виїзні перевірки", "камеральна перевірка"
законодавець, однак, не дає поняття самого терміна "перевірка".
Поняття перевірки, які даються вченими, в
основному, ідентичні. Даючи поняття "перевірка", вони зазначають, що перевірка стосується
основних чи окремих питань фінансової діяльності і проводиться з використанням балансових,
звітних і розхідних документів з метою виявлення порушень фінансової дисципліни, усунення їх
негативних наслідків. Так, О.О.Ял-булганов зазначав, що перевірка стосується основних питань
фінансової діяльності [3, С.49], інші зазначають,
що вона здійснюється з окремих питань [4, с.90]
та визначають її як одиничну контрольну дію на
певній ділянці діяльності контрольованого суб'єкта, здійснювана на місці з використанням облікових, звітних документів для виявлення порушень фінансової дисципліни і усунення їх наслідків [5, С.60]. Л.А.Савченко визначає перевірку
як систему контрольних дій щодо вивчення
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окремих ділянок фінансово-господарської чи адміністративно-розпорядчої діяльності відповідного об'єкта [6, с.266-267].
Ю.Ф.Кваша податкову перевірку розцінює
як процесуальну дію податкової адміністрації з
контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, своєчасністю
та повнотою сплати податків і зборів, що здійснюється шляхом зіставлення фактичних даних,
отриманих у результаті податкового контролю, з
даними податкових декларацій та інших звітних
документів, що подаються платниками податків
до податкових органів [7, с.21, 25].
М.П.Кучерявенко податкову перевірку визначає як діяльність податкових органів (або, в
деяких випадках, аудиторських, громадських організацій) з аналізу і дослідженню первинної облікової і звітної документації, пов'язаної зі сплатою податкових платежів, з метою перевірки
своєчасної і повної сплати податків і зборів, правильного ведення податкового обліку, обчислення сум податкових платежів, здійснення податкової звітності [8, с.504].
Визнаючи податкові перевірки як основну
форму здійснення податкового контролю, Шаров
О.С. податкові перевірки визначає як процесуальні
дії податкового органу з контролю за правильністю
обчислення, своєчасністю і повнотою сплати (перерахування) податків (зборів) [9, Ст.18].
Н.Ю.Пришва податкову перевірку розцінює як діяльність визначених у Законі України
"Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" контролюючих органів щодо
огляду й аналізу первинних фінансово-господарських і бухгалтерських документів на предмет дотримання платником порядку строків нарахування, утримання, сплати податків, інших
податкових платежів та подачі податкової звітності [10, с.108-111].
Не зупиняючись на аналізі видів податкових перевірок, розглянемо такий її вид, як камеральна. Визначення такої перевірки як окреме,
чітко означене поняття вперше на законодавчому
рівні проведено Законом України «Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед
бюджетами і державними цільовими фондами»,
відповідно до підпункту 4.2.2 п. 4.2, ст. 4 якого
камеральною вважається перевірка, яка проводиться контролюючим органом виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях, без проведення будь-яких інших видів перевірок платника податків. Проведення камераль-
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ної перевірки завжди пов'язано з наданням податкової декларації до контролюючого органу.
Основними етапами камеральної перевірки
є: 1) перевірка повноти і своєчасності надання
платником податків документів податкової звітності, передбачених законодавством про податки
і збори; 2) перевірка своєчасності надання розрахунків по податках в податковий орган; 3) візуальна перевірка правильності оформлення документів податкової звітності (повноти заповнення
всіх необхідних реквізитів, чіткості їх заповнення і т.д.); 4) перевірка правильності складання
розрахунків по податках, що включає арифметичний підрахунок підсумкових сум податків, що
підлягають сплаті до бюджету, і перевірку обґрунтованості застосування ставок податку і податкових пільг, а також правильність відображення показників, необхідних для обчислення
бази оподаткування; При цьому зазначимо, що
законодавчого визначення термінів "арифметична" та "методологічна помилка" не існує. Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів
і банківської діяльності листом від 20.03.2001 р.
№06-10/167 [12] надано роз'яснення щодо визначенням терміна "арифметична помилка або описка", згідно з яким під арифметичними помилками або описками, які привели до заниження сум
податку на прибуток, належить розуміти помилки або описки, допущені платником податку при
заповненні декларації про прибуток підприємства або додатків до неї, зокрема при виконанні
арифметичних дій, передбачених при обчисленні
об'єкта оподаткування з метою визначення податкових зобов'язань по податку на прибуток
(складання або віднімання відповідних рядків),
описки, допущені при перенесенні даних з додатків, на підставі яких заповнюються відповідні
рядки декларації (неправильно поставлена кома
при застосуванні одиниці вимірювання, неправильно перенесений підсумок з додатку і т. п.), а
також помилки, допущені при веденні податкового обліку у відповідних реєстрах, а також при
перенесенні даних податкового обліку з реєстрів
у декларацію про прибуток підприємства або додатки до неї. Державна податкова адміністрація
України листом від 06.07.2001 р. № 9018/7/233317 роз'яснила, що під "методологічною помилкою" належить розуміти помилку, допущену
платником податків при складанні ним декларації, яка полягає у неправильному застосуванні
або незастосуванні ставок оподаткування чи коефіцієнтів при визначенні податкового зобов'язання з того чи іншого податку, збору (обов'язкового платежу) [13]; 5) перевірка правильності
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обчислення бази оподаткування, при якій здійснюється аналіз узгодженості показників, що повторюються в бухгалтерській звітності і податкових розрахунках з погляду достовірності окремих
показників, наявності сумнівних моментів або невідповідностей, що вказують на можливі порушення податкової дисципліни, логічний контроль за
наявністю протиріч у звітній інформації, зіставлення показників зі звітними показниками попереднього звітного періоду.
Враховуючи напрями, за якими проводиться камеральна перевірка, можна виділити такі її
види: формальну; арифметичну; нормативну;
безпосередню.
Формальна перевірка включає перевірку
наявності всіх установлених законодавством
форм звітності і документів (наприклад, документів, що підтверджують надання податкових
пільг чи експорт продукції і т.д.) та чітке заповнення всіх передбачених правовими актами обов'язкових реквізитів.
Арифметична перевірка дає можливість
оцінити правильність арифметичного підрахунку
підсумкових сум у документі, як по горизонталі,
так і по вертикалі того або іншого показника.
Нормативна перевірка - це перевірка змісту
документа з погляду відповідності його чинному
законодавству, що дозволяє виявити незаконні за
змістом документи, встановити факти необґрунтованого списання витрат на собівартість продукції,
неправильність застосування ставок податків і т.ін.
Безпосередня камеральна перевірка є логічною перевіркою кореспонденції цифрових даних,
відповідно до яких платник податків визначає суму
податку, що підлягає внесенню до бюджету.
За результатами проведення камеральної
перевірки оформляється акт, а в разі відсутності
порушень податкового, валютного та іншого законодавства -довідка. Визначення акта та довідки наведено в Порядку оформлення результатів
невиїзних документальних, виїзних планових і
позапланових перевірок з питань дотримання
податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженим наказом Державної податкової
адміністрації України від 10 серпня 2005 року №
327. Згідно з пп. 1.3 цього Порядку актом вважається службовий документ, який підтверджує
факт проведення невиїзної документальної або
виїзної планової чи позапланової перевірки фінансово - господарської діяльності суб'єкта господарювання і є носієм доказової інформації про
виявлені порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства суб'єктами господарювання. Довідка - службовий документ, який

підтверджує факт проведення невиїзної документальної або виїзної планової чи позапланової:
перевірки фінансово-господарської діяльності
суб'єкта господарювання і є носієм доказової інформації про невстановлення фактів порушень
вимог податкового, валютного та іншого законодавства суб'єктами господарювання. За підсумками проведення камеральної перевірки можуть
бути застосовані санкції або здійснено донарахування податку. Наобхідно виділити деякі особливості камеральної податкової перевірки:
1)проведення такої перевірки не передбачає спеціального рішення посадової особи контролюючого органу. Вказане випливає із аналізу положень норм Закону України "Про державну податкову службу в Україні", яким передбачено обов'язковість письмового рішення керівника відповідного органу державної служби лише для проведення планової та позапланової виїзної перевірки; 2) вона може проводитися необмежену кількість разів протягом року після подачі зобов'язаними особами податкової звітності до контролюючого органу. Можливість проведення камеральної перевірки саме після прийняття від платників податків документів обов'язкової звітності
закріплена пп..4.1.2 п.4.1 ст.4 Закону України
"Про порядок погашення зобов'язань платниками
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", згідно з яким податкова декларація приймається без попередньої перевірки
вказаних у ній показників через канцелярію податкового органу, чий статус визначається відповідним нормативно-правовим актом; 3) здійснення камеральної перевірки зумовлене обов'язком фахівців контролюючих органів; 4) вона
проводиться за місцем знаходження контролюючого органу; 5) об'єктом камеральної перевірки є
сукупність фінансово-господарських операцій
тільки за звітний період; 6) камеральна перевірка
проводиться, виходячи лише із даних податкових
декларацій платників податків, поданих до податкового органу; 7) камеральна перевірка проводиться щодо всіх платників податків; 8) камеральна перевірка може проводитися без участі
представника платника податку.
Не зважажючи на намагання законодавчого удосконалення контрольної діяльності органів
державної податкової служби, залишається невирішеною ціла низка питань, що регулює проведення податкових перевірок як у цілому, так,
зокрема, і камеральних. Хоча камеральні перевірки за своєю природою є фактично документальними невиїзними перевірками (так, п.7.7 ст. 7
Закону України "Про податок на додану вар-
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тість" оперує таким поняттям "документальна
невиїзна перевірка (камеральна)")[14] , право на
проведення яких органами державної податкової
служби закріплено статтею 11 Закону України
"Про державну податкову службу в Україні", однак у разі виявлення під час її проведення фактів
порушень вимог податкового законодавства суб'єктами господарювання може виникнути питання щодо можливості застосування штрафних
санкцій, оскільки відповідно до пп.17.1.4 п.17.1
ст. 17 Закону України "Про порядок погашення
податкових зобов'язань платниками податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" штрафні санкції застосовуються у розмірах, передбачених цим Законом, у разі коли контролюючий орган внаслідок проведення камеральної перевірки виявляє арифметичні або методологічні помилки в поданій платником податків податковій декларації, які призвели до заниження суми податкового зобов'язання, і самостійно донараховує суму податкового зобов'язання платника податків. У зв'язку з чим вважаємо за необхідне врегулювати вказані неточності
шляхом внесення змін до Закону України "Про
порядок погашення податкових зобов'язань платниками податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" щодо визначення камеральної перевірки невиїзною документальною
перевіркою. Також потребує законодавчого врегулювання питання щодо обов'язковості проведення камеральних перевірок з переліком конкретних видів податків, зборів (обов'язкових платежів), стосовно яких вона має проводитися (за
умови надання документів обов'язкової звітності), підконтрольних суб'єктів, строків їх проведення та термінів тривалості перевірки. Необхідність такого врегулювання очевидна, оскільки
саме проведення камеральних перевірок, враховуючи, що періодичність їх проведення протягом
року необмежена, а також встановлюючи максимально короткі строки для їх проведення (після
подання податкової декларації), призведе до
більш швидкого (в порівнянні з результатами
виїзних перевірок) виявлення та усунення порушень вимог податкового законодавства, що і для
платника податків є в деякій мірі виграшним,
оскільки розмір штрафних санкцій у разі виявлення порушень при проведенні такого виду перевірок дещо менший. Крім цього, це призведе
до недопущення платником таких порушень у
наступних податкових деклараціях, наприклад, у
разі неправильного застосування податкових
пільг або ставок оподаткування.
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Висновок. Підсумовуючи вищевикладене і
враховуючи наукову думку та діюче податкове
законодавство, пропонуємо таке визначення податкової перевірки — це регламентована нормативно-правовими актами процесуальна діяльність чітко визначених уповноважених контролюючих органів з дотримання платником порядку строків нарахування, утримання, сплати податків, інших податкових платежів та подачі податкової звітності шляхом аналізу і дослідження
первинної облікової та звітної документації, пов'язаної зі сплатою податків та інших зборів
(обов'язкових платежів).
Основною метою проведення камеральної
перевірки як одного із видів податкової перевірки є контроль за дотриманням платником податків законодавчих нормативних правових актів
про податки і збори, виявлення і запобігання податковим правопорушенням, стягнення сум несплачених (не повністю сплачених) податків по
виявлених правопорушеннях, притягання винних
осіб до відповідальності за здійснення податкових правопорушень, а також підготовка необхідної інформації для забезпечення раціонального
відбору платників податків для проведення виїзних податкових перевірок.
Враховуючи напрями, за якими проводиться камеральна перевірка, можна виділити такі її
види: формальну перевірку; арифметичну перевірку; нормативну перевірку; безпосередню камеральную перевірку.
Вдосконалення механізму проведення камеральних перевірок призведе, з одного боку, до
більш швидкого (в порівнянні з результатами
виїзних перевірок) виявлення та усунення порушень вимог податкового законодавства, а з іншого - до недопущення платником таких порушень
у наступних податкових деклараціях.
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CAMERAL CHECKS IN SYSTEM OF THE FINANCIAL CONTROL
Summary
This article is devoted to research of a legal nature of tax check as most effective form of realization of
the tax control and in particular, it’s such kind as cameral.
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СУТНІСТЬ ПРИНЦИПУ АДЕКВАТНОСТІ В ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ
Постановка проблеми. Загальновизнані
принципи права, які покликані до життя світовим
розвитком, перевірені історією, можуть і повинні
бути єдиною правовою основою сучасних міжнародних відносин у сфері оподаткування. Дотримання та зміцнення цих принципів – надійна і
стабільна гарантія взаєморозуміння між державами у сфері податкового співробітництва, в тому числі щодо усунення подвійного оподаткування. Важливість укріплення та розвитку загальновизнаних принципів міжнародного та податкового права пояснюється перш за все тим, що саме
вони, ці принципи, складають основу правового
регулювання податкових відносин, основу міжнародного порядку, правовий мінімум, необхідний
для мирного співіснування держав.
У ряді таких основних загальновизнаних
принципів сучасного міжнародного права, як повага державного суверенітету, рівноправність,
невтручання у внутрішні справи держави, а також принципів податкового права – єдності системи податків і політики оподаткування в цілому, юридичної рівності усіх платників податків,
всезагальності оподаткування, важливе місце
повинен зайняти принцип адекватності правового регулювання міжнародного оподаткування.
Цей принцип знаходиться в нерозривному
зв’язку зі всіма іншими принципами і служить
правовою гарантією їх втілення в життя. Зазвичай, принцип права, в тому числі і принцип адекватності, охоплює керівні положення, вихідні
напрямки, основні начала, які визначають сутність усієї системи регулювання відносин. Особливого значення набуває необхідність правового
закріплення принципу адекватності, в результаті
чого він отримує всезагальне значення і виступає
свого роду орієнтиром при становленні та подальшому розвитку правового регулювання відносин. І нарешті, особливо велике загальнометодичне значення даний принцип мав би при формуванні правозастосовчої практики у сфері правового регулювання запобігання міжнародному
подвійному оподаткуванню.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Принцип адекватності - очевидний у регулюванні будь-яких правовідносин. Але внаслідок доктринальної нерозробленості не існує і чіткого
правового регулювання принципу адекватності.
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Серед зарубіжних учених, концептуальні засади
принципу адекватності правового регулювання
відносин визначив Б.Шлоер [16, с.21-64]. С.Шевчук розглядав принцип адекватності у співвідношенні з принципом „верховенства права” [15,
с.212]. Принцип адекватності-співрозмірності в
регулюванні міжнародного контролю досліджувала Е. Устинова [13, с. 61-65]. Зовсім інший
стан речей щодо наукового вивчення та застосування принципу адекватності в українському
правознавстві та правовій практиці. Цей принцип
тут згадується дуже рідко – і майже виключно в
галузі європейського та порівняльного права.
Подекуди можна знайти вимоги до врахування
принципу адекватності в податковому праві. Наприклад, М.П. Кучерявенко визначає вимоги до
адекватного законодавчого регулювання механізмів, в які трансформуються податки [8, с. 64.],
П.С. Пацурківський досліджував системоутворюючий критеріальний ряд у фінансовому праві з
урахуванням принципу адекватності [11, с.5-14],
Р.О. Гаврилюк при дослідженні діалектики змісту
та форми податкового права відзначила необхідність адекватного нормативного регулювання податкових відносин [5, с.96-102].
Мета статті – визначити поняття принципу
адекватності, дослідити його втілення у правовому регулюванні запобігання міжнародному
подвійному оподаткуванню.
Виклад основного матеріалу. Необхідною
умовою побудови й ефективного функціонування незалежної та суверенної держави є всебічне
забезпечення її національної безпеки в усіх сферах діяльності держави як у межах своїх національних кордонів, так і в світовому середовищі.
Регулювання зазначеної діяльності визначається
внутрішнім законодавством країни та ратифікованими дво- і багатосторонніми міжнародними угодами, які, за Конституцією України, стають частинною національного законодавства [1, Ст. 9].
Як відзначає Б. Шлоер, принцип адекватності випливає із принципу правової держави та
основних прав. Цей конституційний принцип як
загальне правило обмежує всю діяльність держави, тобто законодавчу, виконавчу і судову гілки
влади [16, с. 32]. Власне, принцип адекватності
випливає із самої ідеї здорового глузду у праві,
водночас сприяючи прийняттю справедливих
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правових рішень. Його основним критерієм є те,
чи буде доцільною і справедливою відповідна
правова норма. Саме з принципом адекватності
тісно пов’язана важлива функція юридичної методології — вказування шляху до прийняття
справедливого (з погляду права) рішення, оскільки система права демократичної правової держави зобов’язана орієнтуватися на ідею справедливості. Можна навіть сказати, що будь-яке правове регулювання повинно починатися з попереднього з’ясування такого питання: що саме у цьому
конкретному випадку є адекватним розв’язком
проблеми? І, як вдало стверджує Т. Вітенбергер,
що за такого бачення юридична методологія розтлумачує, як саме потрібно ставати на методично
коректний шлях пошуку адекватного та справедливого рішення. І в такому разі протиріччя між
правовою впевненістю та справедливістю у конкретному випадку можна усунути за допомогою
принципу адекватності, який забезпечує прийняття
справедливого рішення [18, с. 5].
Оскільки проблема міжнародного подвійного (багаторазового) оподаткування виникає в
результаті діяльності декількох держав, то і найбільш ефективний її розв’язок важко уявити без
їхньої активної правової взаємодії, тобто міжнародно-правового співробітництва в податковій
сфері. Але така узгоджена діяльність повинна
ґрунтуватися на певних засадах, керівних ідеях,
які б давали можливість ґрунтовно підходити до
розв’язання такої проблеми, як міжнародне подвійне оподаткування. Саме принципи відіграють роль орієнтирів у формуванні податкової
системи будь-якої держави, в тому числі у формуванні єдиної міжнародної податкової політики. Будучи основними началами нормативного
регулювання, вони здійснюють вплив на всю наступну правотворчість. Тому, на нашу думку,
адекватність є основоположним принципом правового регулювання запобігання міжнародному
подвійному оподаткуванню. Основними цілями
принципу адекватності в міжнародному правовому регулюванні усунення подвійного оподаткування повинні бути: 1) забезпечення належної
дохідної частини бюджету держави; 2) усунення
негативних наслідків міжнародного оподаткування для фіскальних інтересів держав; 3) усунення конфліктних ситуацій між різними національними податковими юрисдикціями; 4) створення чіткої правової основи у сфері оподаткування міжнародної діяльності.
Той, хто відповідально ставиться до справи
побудови правової системи, повинен зважати на
те, що потрібно додержуватися лише того права,

яке адекватне для свого часу. Адже у протилежному випадку право втрачає свою гнучкість, тобто свою здатність адаптуватися до змінених умов
або до змін в уявленнях народу про цінності та
справедливість. Це можна продемонструвати на
прикладі податкового права. Так, з позицій
принципу соціального натуралізму, податкове
право має дві сторони – природний зміст і соціальну форму – нормативне вираження. Форма і
зміст є атрибутами одне одного, у природному
стані неможливі одне без одного. Найдосконаліша така юридична структура податку, коли його
природний зміст адекватно втілюється у законодавстві. Аналізуючи українське податкове законодавство, можна побачити повне ігнорування
державою справедливої правової природи податку при встановленні елементів юридичної структури податку. Це головна причина того, що український законодавець, визначаючи юридичну
конструкцію податку як родового явища та видові юридичні конструкції окремих податків, кожного разу позначає їх іншою групою елементів,
що суттєво різняться між собою та неадекватно
відображають правову природу цього суспільного явища. Поза досконалими, адекватними юридичними конструкціями податку позитивне податкове право не може набути довершених, зрілих форм, стати ефективним регулятором податкових відносин у суспільстві [6, с. 115].
Із термінологічного погляду, поняття
принципу адекватності може приховуватися під
такими визначеннями, як необхідність, адекватність, пропорційність, співвимірність тощо. Філософський словник дає таке пояснення слова
„адекватний” – (з лат. adaequatus – прирівняний)
– рівний, відповідний, тотожний. Адекватне пізнання – таке, що правильно відображає свої
об’єкти, домірно їхній реальній природі та властивостям. Питання про ступінь адекватності пізнання, тобто про точність і повноту відображення, пов’я-зане, насамперед, з практикою та
критерієм істини [14, с.13-14]. Новий Філософський словник дещо доповнив попереднє визначення: уявлення, образи, значення вважаються
адекватними, якщо вони відповідають речі, оригіналу, об’єкту, до якого вони відносяться, і якщо
вони правильні, то носять характер об’єктивних
істин. У даному контексті істиною є адекватність
пізнання буття. До прикладу можна навести вислів Ф. Аквінського, що істина є відповідність
предмету і уявлення про нього [10, с.20]. Соціологічно-педаго-гічний словник дає визначення
такої категорії як „адекватність” – відповідність,
збіг параметрів [12, с.8]. На жаль, не містять та-
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ких понять, як „адекватність”, „адекватний” і
Юридична енциклопедія, і видання «Юридична
термінологія» [17]. Така ж ситуація склалась і на
нормативному рівні, оскільки ні в Конституції
України, ні в Законі України „Про систему оподаткування”, де визначаються принципи побудови та призначення системи оподаткування, не згадується про принцип адекватності чи про необхідність адекватного правового регулювання відповідних суспільних відносин [2, Ст. 3]. Але, все ж таки, адекватність є досить абстрактною і багатоплановою юридичною категорією, яка включає в себе і
загальновизнаний принцип, і метод міжнародного
співробітництва, і особливий режим суспільного
життя, і мету та результат правового регулювання.
Існування держави неможливе не тільки
без адекватного механізму, який відповідав би
кожному етапу її розвитку, але і без необхідного
фінансового забезпечення. Як справедливо відзначає відомий німецький державознавець
П.Кирхгоф, „доходи як особлива категорія цікавлять державне право не з погляду походження,
правової основи чи цілеспрямованості витрат
коштів”. У центрі його уваги – ступінь свободи
держави у сфері фінансів [7, с.134]. Узгодити цю
свободу зі свободою платників податків і є головним завданням природних правових принципів
оподаткування, зокрема і принципу адекватності.
Податок виступає одним з чинників обмеження
свободи, але водночас податок виступає і явищем, за допомогою якого платникам податків
гарантується дотримання їх конституційних прав
та обов’язків. Така ситуація зумовлена певними
обставинами. По-перше, тому, що оподаткування
передбачає хоча і легальне, але вилучення частки
приватної власності в грошовій формі і перехід
цієї частки у власність держави, тобто передбачає обмеження, звуження також конституційного
права приватної власності. Приватна власність є
першоосновою сучасної людської цивілізації,
тому в цивілізованих суспільствах створені досконалі, стійкі механізми її захисту. Саме тому
обмеження права приватної власності, точніше
кажучи, встановлення випадків, способів і форм
цього обмеження, виходячи з принципу адекватності, допустиме також, як виняток, на конституційному рівні. По-друге, оподаткування здійснюється з метою задоволення загальних публічних інтересів. Їхнє задоволення, як і забезпечення існування приватної власності, є умовою існування сучасної людської цивілізації [5, с.99].
У міжнародних податкових відносинах кожна
держава в першу чергу намагається забезпечити
захист власних інтересів, тобто наповнити нале102

жними грошовими ресурсами дохідну частину
бюджету, яка буде достатньою для забезпечення
суспільних потреб. Тому і відзначається зацікавленість суспільства в створенні та нормативному
закріпленні правових норм для врегулювання
відносин у сфері міжнародного оподаткування.
З усуненням міждержавних кордонів, розвитку міжнародної економічної співпраці все
частіше діяльність господарюючих суб’єктів переставала обмежуватися кордонами території
однієї держави. Однак усунення адміністративних бар’єрів для ведення міжнародної економічної діяльності автоматично не усувало інших негативних факторів її розвитку [9, с.24]. Одним із
таких факторів була і є потенційна можливість
піддатися під неодноразове оподаткування: оскільки діяльність здійснюється на різних національних територіях, то кожна держава, яку зачіпають такою діяльністю, може претендувати на
частину доходу і юридично обґрунтовувати свої
претензії на отримання у вигляді податку частини прибутку, який отриманий на її території.
Практична реалізація різними державами претензій на отримання частини доходу від міжнародної економічної діяльності призводить до міжнародного оподаткування.
Сутність адекватності полягає в тому, що
вона є основною, фундаментальною ідеєю, принципом регулювання податкових відносин у сфері
міжнародного подвійного оподаткування, яка забезпечує єдність нормативного змісту такого регулювання, і є, з одного боку – фактором, який визначає напрямок і подальший розвиток правотворчості, а з другого – інструментом вирішення неминуче виникаючих протиріч і колізій у сфері правового регулювання запобігання міжнародному подвійному оподаткуванню. Застосування принципу
адекватності в правовому регулюванні запобігання
міжнародному подвійному оподаткуванню дозволяє чітко розмежувати податкові претензії держав
та здійснити таку правову регламентацію діяльності платників податків на території іноземних держав, яка гарантує дотримання конституційного
обов’язку зі сплати податків і стимулює до міжнародної економічної активності останніх. У результаті цього забезпечується наповнення державного
бюджету та бюджетів інших рівнів на законних
підставах, що є необхідною умовою для нормального функціонування державного механізму. Саме
з метою забезпечення адекватного правового регулювання запобігання міжнародному подвійному оподаткуванню, угоди про уникнення подвійного оподаткування включають статі, в яких визначається перелік податків, на які поширюється
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дана угода: наприклад, стаття 2 Угоди між Україною і Федеративною Республікою Німеччиною
про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на дохід і майно передбачає, що
існуючими податками, на які поширюється ця
Угода, зокрема, є: а) в Україні: податок на прибуток підприємств, прибутковий податок з громадян, податок на майно підприємств і податок
на нерухоме майно громадян (надалі „Український податок”); b) у Федеративній Республіці Німеччина: прибутковий податок, корпоративний
податок, податок на майно і промисловий податок (надалі „Німецький податок”) [4, Ст. 2].
На теперішній час досить очевидне застосування принципу адекватності в правовому регулюванні запобігання міжнародному подвійному оподаткуванню. Практичним підтвердженням
цього служить факт укладення великої кількості
міжнародних угод і конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, де принцип адекватності
знаходить своє пряме застосування [3].
Висновок. Адекватне (відповідне його
природі) розуміння права зумовлює успішне
правокористування, а якась абсолютизація окремих аспектів права породжує великі проблеми у
правозастосуванні. Досвід Європи орієнтує нас
на те, що до розуміння права на сучасному етапі
і правотворення, і правозастосування в Україні
ефективно можна було б застосувати принцип
адекватності. Застосування цього принципу особливо доречне у податкових відносинах, враховуючи інтереси платників податків і держави, а надто,
якщо вони носять міжнародний характер. Укладення міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування вимагає „м’якого стикування”
двох (а то і більше) податкових систем. Тому принцип адекватності повинен знайти в цих угодах своє
безпосередньє застосування. На жаль, у юридичній
літературі не визначено поняття принципу адекватності, але очевидно, що саме цей принцип повинен виконувати роль гаранту дотримання прав та
обов’язків платників податків і гаранту реалізації
інтересів держави, а з іншого боку – виступати
критерієм оцінки вже існуючого нормативного регулювання до потреб сьогодення.
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L.I. Vdovichena
ESSENCE OF A PRINCIPLE OF ADEQUACY IN THE TAX LAW
Summary
In article the author defines word "adequate" from the different points of view. The principle of
adequacy is displayed in legal regulation of the international taxation. The principle of adequacy has general
value for the tax right, is especial for the international taxation. This principle has direct use in the
international agreements on avoidance of the double taxation.
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Сутність принципу адекватності в податковому праві
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРЕЗИДЕНТІВ
ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Постановка проблеми. Податок на додану
вартість, що є одним з основних податкових
джерел формування дохідної частини бюджетів
країн ЄС, в Україні, з моменту його введення у
1992 році, аналогічно з країнами Європейського
союзу, зайняв одне з найбільш значущих місць у
національній економіці. З кожним роком частка
цього податку від загальної суми податкових
платежів, що надходять до державної казни, незмінно зростає. Зокрема, у 2005 році ПДВ становив 40% дохідної частини державного бюджету України [6].
ПДВ – це один з найпоширеніших, але одночасно складних і суперечливих податків. З одного боку, сфера його впливу в світі неухильно
розширюється і він є невід’ємним елементом податкових доходів центральних органів влади
розвинених країн. У даний час, за винятком
США, його використовують усі держави-члени
ОЕСР. ПДВ застосовують також країни СНД. З
іншого боку, на практиці з оподаткуванням доданої вартості в Україні склалася вкрай напружена ситуація. Ефективна ставка ПДВ набагато
менше номінальної, що обумовлено недосконалістю діючого механізму розрахунку податкових
зобов'язань, наявністю численних і не завжди
обґрунтованих пільг, складними проблемами зі
своєчасним відшкодуванням ПДВ, особливо для
експортерів продукції, наявністю можливостей
використання ПДВ для приховування реальних
доходів тощо [7, с.3].
Ступінь наукової розробки проблеми.
Щодо наукової розробки проблеми оподаткування нерезидентів податком на додану вартість, то
на жаль, до цього часу це питання не знайшло
достатнього відображення в наукових працях,
але сподіваємось, що незабаром ситуація зміниться на краще.
Серед досліджень українських фахівців в
сфері оподаткування податком на додану вартість необхідно відзначити праці Д.А. Бекерської, Г.В. Бех, Л.К. Воронової, Н.В. Воротіної, Р.О. Гаврилюк, Л.М. Долі, С.Т. Кадькаленка, М.П. Кучерявенка, Н.Ю. Пришви, П.С. Пацурківського, В.М. Федосова, та інших науковців. Питання непрямого оподаткування, в тому
числі дослідження основних елементів правового

механізму ПДВ, аналіз і пропозиції з удосконалення законодавчого регулювання цього податку
були висвітлені в дисертаційному дослідженні
Г.В. Бех «Правове регулювання непрямих податків в Україні» [8, с.4-5].
Загальнотеоретичні питання оподаткування
податком на додану вартість знайшли своє відображення також у працях таких російських вчених: О.В.Бризгаліна, О.М.Горбунової, О.Ю.Грачової, М.В.Карасьової, О.М.Козиріна , Ю.О.Крохіної, Н.А. Куфакової, І.І. Кучерова, О.В. Мищерякової, Л.П.Окуньової, С.Г.Пепеляєва, Г.В.Петрової, В.М.Пушкарьової, В.М.Родіонової, Н.І.Хімічевої, Д.Г. Черника та ін.
Метою даної статті є аналіз правового регулювання сплати податку на додану вартість
нерезидентами - юридичними особами, визначення особливостей статусу даної категорії платників, окреслення механізму справляння податку
з нерезидентів, аналіз проблемних питань, що
існують в цій сфері.
Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно положень п.1.3. ст.1 Закону України
«Про податок на додану вартість» (надалі –
Закон) платником податку є особа, яка згідно з
цим Законом зобов'язана здійснювати утримання
та внесення до бюджету податку, що сплачується
покупцем, або особа, яка імпортує товари на митну територію України. Поняття особи у відповідності до цього Закону (п.1.2. ст.1.) визначається як: «будь-яка з наведених нижче осіб, незалежно від того, чи є така особа резидентом чи ні:
суб'єкт підприємницької діяльності, в тому числі
підприємство з іноземними інвестиціями, незалежно від форми та часу внесення цих інвестицій; інша юридична особа, що не є суб'єктом підприємницької діяльності; фізична особа (громадянин, іноземний громадянин та особа без громадянства), яка здійснює діяльність, віднесену до
підприємницької згідно з законодавством, або
імпортує товари на митну територію України;
представництво нерезидента, що не має статусу
юридичної особи» [1].
Стаття друга Закону більш детально конкретизує визначення платника податку, а саме ним є
будь-яка особа, яка: здійснює або планує здійснювати господарську діяльність та реєструється за
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своїм добровільним рішенням як платник цього
податку; підлягає обов'язковій реєстрації як платник цього податку; імпортує товари (супутні послуги) в обсягах, що підлягають оподаткуванню
цим податком згідно з нормами цієї статті.
Автор підтримує справедливе зауваження
Бех Г.В., що не має сенсу протиставити поняття,
наведені в ст.1 “Визначення термінів” (п.1.3.) і в
ст. 2 “Платники податку”, оскільки їх можна звести
в одну статтю або виключити це положення із
першої статті, оскільки воно фактично дублює ст.2
Закону України “Про податок на додану вартість”,
що визначає платників цього податку [9, с.42].
Тим не менш, приймаючи до уваги вищенаведений перелік, очевидно, що Закон не робить
преференції відносно визначення кола платників
цього податку, ним є будь-яка особа, яка згідно
Закону підпадає під визначення платника, незалежно від того, чи є вона нерезидентом чи ні.
На думку М.П. Кучерявенка, платником
цього податку в основному є юридична особа
незалежно від форми власності, галузевої або
відомчої приналежності, що виконує комерційну
чи іншу господарську діяльність на території
країни [10, с.311].
При оподаткуванні ПДВ використовується
принцип територіальності, у відповідності до якого
при вирішенні питання про застосування того чи
іншого податку визначальним є факт наявності
оподатковуваного джерела на території держави, а
не конституційно-правовий статус особи.
Щодо терміну «нерезидент», то закон містить відсильну норму, у відповідності до якої, це
поняття трактується п.1.16. ст.1 Законом України
«Про оподаткування прибутку підприємств», а
саме: «нерезиденти - юридичні особи та суб'єкти
господарської діяльності, що не мають статусу
юридичної особи (філії, представництва тощо) з
місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до
законодавства іншої держави. Розташовані на території України дипломатичні представництва,
консульські установи та інші офіційні представництва іноземних держав, міжнародні організації та
їх представництва, що мають дипломатичні привілеї та імунітет, а також представництва інших
іноземних організацій і фірм, які не здійснюють
господарської діяльності відповідно до законодавства України». Представництва нерезидентів,
розташовані на території України виділені Законом в окрему категорію платників [2].
Питання залучення категорії осіб, що мають дипломатичні привілеї та імунітети, до платників ПДВ має більш теоретичний ніж практич106

ний характер, оскільки зрозуміло, що зазначені
особи користуються особливим правовим статусом, пов’язаним з їх дипломатичною місією. В
підтвердження цього Законом передбачено в п.3
ст.5., що операції з поставки товарів (робіт, послуг), передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ
іноземних держав та представництв міжнародних
організацій в Україні, а також для використання
дипломатичним персоналом цих дипломатичних
місій та членами їх сімей, які проживають разом з
особами цього персоналу звільняються від оподаткування. Порядок звільнення та перелік операцій,
що підлягають звільненню, встановлюються Кабінетом Міністрів України виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.
Відносно представництв інших іноземних
організацій і фірм, які не здійснюють господарської діяльності відповідно до законодавства
України – ситуація дещо інша, оскільки зазначені суб’єкти позбавлені дипломатичних привілеїв.
Одночасно, норми міжнародних податкових угод
про уникнення подвійного оподаткування, які
можуть забезпечити надання певних пільг при
оподаткуванні, в своїй більшості стосуються
прямих податків, а не податку на додану вартість. Тому, для визначення питання чи є вони
платниками ПДВ чи ні, таким особам необхідно
керуватися внутрішнім законодавством України.
В зв’язку з цим, серед нерезидентів, найбільш вірогідною групою осіб, які можуть бути
платниками ПДВ становлять суб’єкти, які позначені як «юридичні особи та суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва, тощо)» та
«представництва іноземних організацій і фірм,
які не здійснюють господарської діяльності на
території України».
Юридичні особи – нерезиденти, як попередньо визначено, є платниками податку на додану вартість на тих самих підставах, що і резиденти. Окрім того, що нерезидент або постійне
представництво нерезидента можуть за власним
бажанням зареєструватися платником цього податку, є підстави для обов’язкової реєстрації.
Розглянемо більш детально випадки коли
нерезидент або його постійне представництво
повинно бути платником ПДВ.
Перша підстава, передбачена Законом,
встановлює що, якщо загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), у
тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, що підлягають оподаткуванню згідно з цим Законом, нарахована
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(сплачена, надана) такій особі або в рахунок зобов'язань третім особам, протягом останніх дванадцяти календарних місяців сукупно перевищує
300000 гривень (без урахування податку на додану вартість) особа зобов’язана зареєструватись
в якості платника ПДВ [1].
Оскільки у відповідності до п.п.3.1.1. п.3.1.
ст. 3 Закону об’єктом оподаткування є операції з
поставки товарів або послуг місцем надання яких
є митна територія України, суттєвим є питання
визначення місця їх поставки.
Місцем поставки товарів, згідно частини 1
п. 1.4. ст. 1 Закону вважається: а) якщо товари
відправляються або транспортуються продавцем
чи покупцем або третьою особою - місце, де товари фактично перебувають на момент відправлення або транспортування; у разі якщо ці товари з технічних, технологічних або інших аналогічних причин не можуть бути доставлені отримувачу інакше, як в розібраному або у незібраному стані, - місце, де товари перебувають на
момент відправлення або транспортування особі,
якій вони поставляються; б) якщо товари не відправляються або не транспортуються - місце, де
товари перебувають на момент поставки; в) у
разі якщо продається нерухоме майно - місце
його розташування; г) при наданні послуг з поставки товарів для морських, повітряних або залізничних транспортних засобів у тій частині, що
припадає на перевезення пасажирів або вантажів
по митній території України, - пункт відправлення такого транспортного засобу; д) якщо товари
продаються через глобальну комп'ютерну мережу Інтернет незалежно від місця реєстрації його
доменного імені (сайту, електронної сторінки чи
адреси) - місцезнаходження продавця або місце
його проживання.
Запровадження термінів «місце поставки
товарів» та «місце поставки послуг» Законом
України «Про внесення змін до Закону України
«Про державний бюджет на 2005 рік» та деяких
інших законів» №2505-IV від 25.03.2005р. [3],
фактично змінило попередню схему визначення
статусу операції, яка базувалась на використанні
принципу імпорту та експорту товарів і послуг.
Очевидно, що законодавець намагався привести
українській Закон про ПДВ у відповідність до вимог європейського права, а саме Шостої Директиви
Ради від 17.05.1977р. щодо гармонізації законодавства держав-членів в сфері податків з обороту
(77/388/ЄЕС). На основі порівняльного аналізу зрозуміло, що за основу визначення місця поставки
товарів та місця поставки послуг були застосовані
терміни, що регламентуються розділом VI «Місце

здійснення операцій, що підлягають оподаткуванню» Шостої Директиви [11, с.625-627].
Незважаючи на те, що загальна спроба нормотворців перенести положення Шостої Директиви у внутрішнє законодавство про ПДВ переслідувала позитивні цілі, очевидно, що це було
зроблено вибірково і без врахування контексту і
специфіки цього нормативного документу. В результаті, як завжди, українські платники податків зіткнулися з новими проблемами і ще одним
проявом нормативної недосконалості, оскільки
поза регулюванням залишилися технічні питання
податкового кредиту при експортних операціях
або у разі надання послуг нерезидентом та багато інших актуальних питань.
Отже, об’єкт оподаткування ПДВ у нерезидента виникає в тому випадку, якщо товари
відправляються з, або знаходяться на території
України на момент відправлення / транспортування. Відповідно, за формальними ознаками, встановленими Законом, якщо, наприклад, нерезидент
має нерухому власність на території України і продає її за суму, що перевищує 300 тисяч гривень,
така юридична особа-нерезидент зобов’язана зареєструватись в якості платника ПДВ, у порядку передбаченому пунктом ст. 9.4. Закону.
Пунктом 10.3. ст.10 Закону про ПДВ встановлено що особою, відповідальною за нарахування, утримання і перерахування податку до
бюджету при наданні послуг нерезидентом є його постійне представництво, а при відсутності
такого - особа, яка отримує такі послуги, якщо
місце надання таких послуг знаходиться на митній території України. Закон нічого не говорить
про поставку товарів, чим є продаж нерухомості
на території України. Отже, незрозуміло, хто
відповідає за нарахування, сплату податку при
поставці товарів нерезидентом на території
України. Якщо дотримуватися формального підходу, то у даному випадку саме нерезидент є
особою відповідальною за нарахування, утримання і перерахування податку до бюджету. Але
механізм здійснення таких повноважень нерезидентом законодавчо не врегульований.
Щодо послуг, як і у випадку з товарами,
важливим для визначення об’єкту оподаткування
є визначення місця поставки послуг, яким є перелік, наведений у п.п.6.5. статті 6 Закону. Нерезидент, у відповідності до цього переліку може бути платником ПДВ, якщо місцем надання ним послуг є Україна, при цьому, як вже зазначалось, відповідальним за нарахування і перерахування податку до бюджету є або його постійне представництво або резидент, що отримує такі послуги.
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Наступна підстава (п.п.2.3.2. п.2.3. ст.2 Закону) за якою особа повинна зареєструватися
платником податку на додану вартість стосується
обмеженого кола суб’єктів, оскільки передбачає
що, підлягає реєстрації особа, що уповноважена
вносити консолідований податок з об'єктів оподаткування, що виникають внаслідок поставки
послуг підприємствами залізничного транспорту
з їх основної діяльності та підприємствами зв'язку, що перебувають у підпорядкуванні платника
податку, в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України. Такими особами, у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України
визначаються спільно Державною податковою
адміністрацією України та Міністерством транспорту України. На сьогодні зазначеними платниками є відповідні управління залізних доріг, отже
на нерезидентів цей підпункт Закону не розповсюджується. [1]
Також платником ПДВ є особа (п.2.3.3.),
яка поставляє товари (послуги) на митній території України з використанням глобальної або
локальних комп'ютерних мереж, при цьому особа-нерезидент може здійснювати таку діяльність
тільки через своє постійне представництво, зареєстроване на території України. Законодавець,
на жаль, не пояснює що саме означає поставка
товарів з використанням глобальної або локальних комп’ютерних мереж. Складається враження, що при прийнятті вказаного пункту в цій редакції, законодавець не мав уявлення про суть та
принцип функціювання глобальних (Інтернет)
та локальних комп’ютерних мереж.
Уявити собі яким чином може бути здійснена поставка матеріальних речей через Інтернет
досить проблематично, оскільки світова мережа
є лише одним із способів зв’язку, певним середовищем де здійснюється обмін інформацією. Єдиними матеріальними об’єктами, що можуть постачатися за допомогою комп’ютерних мереж є
об’єкти, викладені в цифровому форматі. Наприклад, такі як комп’ютерні програми, електронні
журнали, книги, фільми і т.п., тобто те, що має
електронну форму і може бути відтворене на спеціальних пристосованих засобах – комп’ютерах. В
Інтернеті також може розміщуватися реклама товару, його характеристики та інші критерії достатні
для прийняття потенційним покупцем рішення
про придбання такого товару. Але ж, не треба
забувати, що Інтернет це особлива система, яка
не має державних кордонів і діє у всьому світі де
є доступ до мережі. Продавець, у випадку розміщення інформації про себе та свій товар (послуги) в Інтернеті немає гадки де, в якій країні і ко108

ли ця інформація буде відкрита споживачем. Тому, якщо розглядати такий спосіб використання
мереж в контексті поставки, тоді всі нерезиденти, що мають Інтернет-сайти з інформацію про
свою продукцію і в подальшому передають товари (послуги) місцем поставки яких є Україна, є
такими, що підпадають під визначення платників
податку на додану вартість в межах українського
Закону про ПДВ. На даний час ще не зрозуміло
яким чином застосовується цей підпункт, оскільки
відсутні роз’яснювальні матеріали нормативного
характеру або судова практика, але вважаємо, що
він потребує змін і більш чіткого визначення, яким
саме чином використання Інтернету та локальних
мереж призводить до виникнення обов’язку особи
зареєструватись платником ПДВ.
Закон (п.п. 2.3.4.) також запроваджує
обов’язкову реєстрацію в якості платника податку
на додану вартість осіб, що здійснюють операції з
реалізації конфіскованого майна, незалежно від
того, чи досягають вони загальної суми операцій з
поставки товарів (послуг), визначеної підпунктом
2.3.1 пункту 2.3 цієї статті, чи ні, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством.
На території України нерезидент може
здійснювати операції з реалізації конфіскованого
майна лише за умови реєстрації постійного представництва, оскільки господарська діяльність
нерезидента реалізується згідно Закону України
“Про оподаткування прибутку підприємств” лише таким чином. Законодавство України не ставить специфічних вимог до господарюючих
суб’єктів, що реалізують конфісковане майно і не
забороняє нерезидентам здійснювати таку діяльність, тому в разі виявлення наміру здійснення такого виду діяльності на території України нерезидент повинен зареєструвати своє постійне представництво і стати на облік в якості платника ПДВ.
Також передбачається необхідність сплати
ПДВ будь-якою особою, в тому числі нерезидентом у випадку імпорту товарів (супутніх послуг)
на митну територію України, незалежно від того,
який режим оподаткування вона використовує.
Одночасно нерезиденти звільняються від оподаткування (п.2.4.) у випадку пересилання або
отримання ними поштових відправлень згідно з
правилами Міжнародного поштового союзу на
митну територію України. Відповідальним за
нарахування, утримання, сплату податку на додану вартість у випадку імпорту товарів є («в»
п.10.1 Закону) нерезидентами є митний орган,
що справляє податок з цих осіб.
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Висновки. У відповідності до чинного законодавства України про податок на додану вартість нерезидент – юридична особа прирівнюється за своїм правовим становищем до платника резидента. Ця теза підтверджується вимогою закону визнавати платниками осіб, незалежно від
того чи є вони резидентами, чи ні. Все ж таки,
враховуючи іноземний елемент у правовому статусі нерезидента, законодавець фактично перекладає весь податковий тягар з цього суб’єкта
щодо нарахування, утримання, сплати податку
на податкового агента – резидента або постійне
представництво нерезидента, які несуть відповідальність за здійснення зазначених дій. Одночасно, в деяких випадках необхідно констатувати
відсутність адекватного законодавчого врегулювання та чіткого механізму справляння цього податку з іноземних суб’єктів, зокрема: справляння
ПДВ з нерезидента, що реалізує товари на території України (наприклад – нерухомість); недосконалість визначення підстав, за яких використання
Інтернету та локальних мереж призводить до виникнення обов’язку нерезидента створити постійне
представництво і зареєструватись платником ПДВ;
проблемність визначення місця поставки при експортних операціях та отримання податкового кредиту у випадку отримання послуг від нерезидента
та багато інших актуальних питань.
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LEGAL ASPECTS OF REGULATION OF NONRESIDENTS’
TAXATION BY VALUE ADDED TAX
Summary
The present article refers to the analysis of the legal regulation of VAT payment by non-residents –
entities in Ukraine, within which the author outlines the peculiarities of the tax status of such category of
payers, reveals the mechanism of tax payment by non-resident and analyses problem issues which exist in
reviewed sphere.
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Постановка проблеми. Надра, як один з
різновидів природних ресурсів, є головним джерелом мінеральної сировини, унікальним операційно-просторовим базисом для видобування
корисних копалин, будівництва й експлуатації
підземних споруд, захоронення шкідливих речовин та відходів, провадження інших видів господарської діяльності. Виходячи з економіко-екологічної важливості даного ресурсу, держава, як
представник Українського народу, зобов’язана
забезпечити в інтересах суспільства реалізацію
зумовленого природою ціннісного потенціалу
надр, зокрема шляхом установлення платності
надрокористування. Принцип платності спеціального використання природних ресурсів для
господарської діяльності в Україні вперше закріплено Законом України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня
1991 року [4, ст. 3], а Законом „Про систему оподаткування” встановлено збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного
бюджету. Однак питання платності використання
надр тривалий час залишалось неврегульованим.
Лише 1 квітня 1994 р. запроваджено плату за
спеціальне використання надр при видобуванні
корисних копалин і тимчасовий порядок її справляння [7]. Нарешті, Кодекс України про надра
від 27 липня 1994 року вперше на законодавчому
рівні визначив види платежів за користування
надрами, основні засади їх сплати та розподілу
між бюджетами різних рівнів, установив перелік
підстав звільнення від плати за користування
надрами та знижок за вичерпання надр [1, ст. 3].
Згодом було прийнято ряд підзаконних нормативно-правових актів у даному напрямку.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питання правового регулювання платежів за використання надр у вітчизняній фінансовоправовій науці майже не розроблені. Така ситуація склалася внаслідок об’єктивних причин. За
радянських часів використання надр, як і більшості інших природних ресурсів, здійснювалося
на безоплатній основі. Лише в 1967 році встановлено відрахування до бюджету на погашення
витрат з геологорозвідувальних робіт, які проводилися Міністерством геології СРСР і рядом галузевих міністерств [21, с. 143]. Принцип безоплатності природокористування до певної міри
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зумовив відсутність правових досліджень природоресурсної проблематики. Окремі її аспекти
відображені в працях неспеціального характеру,
зокрема Розовського Б.Г. [20, с. 7-69], Колбасова
О.С. [12, с.233-242], Сорокина В.А. [21, с. 143152] та інших авторів. Хоча вже в ті часи в ряді
економічних досліджень обґрунтовувалась необхідність запровадження плати за природні ресурси та з’ясування її ролі як основного стимулу до
раціонального їх використання, охорони і відтворення. Однак науковці періоду 1970-1980 рр. у
цілому скептично оцінювали ідею платності надрокористування. Така позиція пояснювалася тим,
що плата за використання надр внаслідок виключної державної власності на природні ресурси і засоби виробництва полягала в простому „перекладанні” коштів з однієї державної кишені в іншу.
У постсоціалістичний період дослідження в
цьому напрямку дещо пожвавилися. Та вони, як
правило, знову ж таки носять загальний характер, побічно стосуються проблеми правового регулювання платежів за використання надр (праці
Дзейтова С.А. [10, c. 144-155], Музики О.А. [16,
c. 201-202, 212-217], Пришви Н.Ю. [19, с. 247256] та ін.). Спеціальні дослідження, присвячені
окремим аспектам розглядуваного питання, містяться лише в статтях періодичних видань (переважно російських): О. Коморного [13, c. 43-46],
В. Петрунина [18, 21-25], М. Моісєєнко [15, c. 812], М. Певзнера [17, c. 38-42] та ін. Тому на даному етапі фінансово-правова наука потребує
комплексного та всебічного розгляду проблем
правового регулювання плати за спеціальне використання надр.
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання проаналізувати ступінь наукової розробки проблеми, стан чинного законодавства, що
регламентує платність надрокористування, виявити його недоліки, подати окремі пропозиції
щодо його вдосконалення, сформулювати власне
бачення подальшого розвитку системи платежів
за використання надр.
Виклад основного матеріалу дослідження. В Кодексі України про надра закріплено положення, відповідно до якого плата за користування надрами справляється у вигляді: 1) платежів за користування надрами; 2) відрахувань за
геологорозвідувальні роботи, виконані за раху-
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нок державного бюджету; 3) збору за видачу
спеціальних дозволів (ліцензій); 4) акцизного
збору. Крім того, Кодекс деталізує платежі за
користування надрами за видами використання
надр. Це платежі за проведення пошукових і розвідувальних робіт; за видобування корисних копалин; за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин [1,
cт. 30]. Водночас у Законі України „Про систему
оподаткування” до системи загальнодержавних
податків і зборів включено збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету та збір за спеціальне використання
природних ресурсів. Тобто, по суті, український
законодавець при встановленні платежів за використання надр використав два підходи, які взаємо виключають один одного. Так, у сучасній фінансово-правовій науці з метою відмежування податку від іншого неподаткового платежу використовується такий юридичний критерій, як ознака
нормативно-правового регулювання: податкові
відносини, в тому числі справляння податків, регламентуються нормами податкового законодавства, тоді як неподаткові обов’язкові платежі – нормами інших галузей права, зокрема, екологічного,
природоресурсного та ін [9, c. 5].
При встановленні системи платежів з надрокористування в Кодексі України про надра законодавець притримувався вищезазначеного підходу. Так, користуючись галузевим критерієм,
збір за спеціальне використання природних ресурсів (в т.ч. надр) розглядався в якості неподаткового платежу, що відповідає його правовій
природі. Разом з тим, раніше, приймаючи Закон
України „Про систему оподаткування”, Верховна
Рада України включила його до складу податкової
системи, закріпивши тим самим за ним статус податкового платежу. Така концептуальна помилка в
законотворенні зумовлює гостру необхідність в
з’ясуванні правової природи надрових платежів.
Якщо розглядати цю проблему з чисто формально-юридичної сторони, то наразі маємо
подвійне регулювання плати за використання
надр, причому згідно із загальними засадами податкового законодавства, воно неприпустиме.
Так, ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів) і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів
про оподаткування. Сплаті не підлягають податки і збори (обов'язкові платежі), справляння яких
не передбачено Законом „Про систему оподаткування”. Будь-які податки і збори (обов'язкові
платежі), які запроваджуються законами Украї-

ни, мають бути включені до цього Закону [3, ст.
1]. Насправді ж у Кодексі України про надра визначаються види надрових платежів, підстави
звільнення від плати за користування надрами
(пільги) та знижок за вичерпання надр, порядок
справляння та форми внесення платежів, їх розподіл між бюджетами.
Причину такої суперечності між Законом
„Про систему оподаткування” та Кодексом, на
наш погляд, можна пояснити тим, що перший
акт, крім збору за геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок Державного бюджету, не
встановив інших видів платежів, які мали б справлятися при спеціальному використанні надр.
Термін ”збір за спеціальне використання природних ресурсів” носить загальне змістове навантаження (рамковий характер) і його застосування
законодавцем аж ніяк не сприяє належній регламентації як надрових, так і інших ресурсних платежів. Водночас основний податковий закон
установив заборону щодо регулювання плати за
надрокористування поза межами податкового
законодавства, оскільки вона є одним зі складових елементів збору за спеціальне використання
природних ресурсів. Отже, законодавець створив
певний правовий вакуум у напрямку регулювання плати за надрокористування та підґрунтя для
виникнення колізій у законодавстві.
Автор підтримує позицію Н.Ю. Пришви,
відповідно до якої справляння податкових платежів повинно регулюватися виключно фінансовоправовими нормами. В законодавчих же актах інших галузей мають закріплюватися лише підстави
справляння платежів [19, c. 174]. Розв’язок проблеми колізій між надровим і податковим законодавством автор вбачає саме в такому ключі. На нашу
думку, в Законі України „Про систему оподаткування” необхідно навести вичерпний перелік надрових платежів і внести відповідні зміни до Кодексу України про надра. А також необхідно прийняти
спеціальний закон про регламентування відносин у
сфері справляння платежів за використання надр.
Іншою проблемою вітчизняного податкового законодавства є диференціація ставок плати
за надрокористування як ефективного засобу вилучення природоресурсної ренти. Сучасний правовий механізм плати за надрокористування не
забезпечує отримання державою на оптимальному рівні рентних доходів від використання належних їй надр і не сприяє створенню справжніх
конкурентних умов господарювання в гірничовидобувній галузі промисловості України. На
сьогодні відсутні єдині підходи до визначення
критеріїв диференціації ставок платежів за вико-
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ристання надр, засобів її забезпечення, порядку
розроблення і встановлення нормативів плати та
коригуючих коефіцієнтів.
Міжнародний досвід регулювання платного надрокористування свідчить, що в більшості
розвинутих країнах Заходу стягнення надрових
платежів здійснюється на основі рентних принципів оподаткування. Держава враховує умови
утворення природної ренти, визначає методи обліку, принципи і механізми її розподілу, застосовуючи різні засоби диференціації нормативів
платежів за використання надр.
В Україні нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин
встановлюються для кожного виду корисних копалин як базові з подальшою їх диференціацією
залежно від геологічних особливостей та умов
експлуатації родовищ. Розрахована за базовими
нормативами плата за користування надрами для
видобування корисних копалин є мінімальною
величиною, яку користувачі надр сплачують незалежно від геологічних особливостей родовищ та
умов їх експлуатації. Нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин
можуть переглядатися у разі зміни умов господарювання та внаслідок вичерпання запасів надр.
За наднормативні втрати корисних копалин
під час їх видобування, а також за обсяги видобування понад установлені квоти (ліміти) плата
справляється в подвійному розмірі. Якщо ж користувачі надр видобувають позабалансові обсяги запасів корисних копалин, плата за відповідні
обсяги запасів визначається як за балансові обсяги запасів і справляється з коефіцієнтом 0,5. Такий же коефіцієнт застосовується в разі розробки
техногенних родовищ. До платежів за користування надрами може застосовуватися знижка за
вичерпання запасів надр.
Вищенаведений порядок установлення нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин недосконалий з
декількох причин. По-перше, його закріплення
відбувається в актах уряду, а не законом. Це дає
можливість маніпулювати ставками платежів
залежно від економічної ситуації та стану державних фінансів у конкретний період. А такі заходи
досить непопулярні та непривабливі як для вітчизняних, так і іноземних інвесторів гірничодобувної галузі. По-друге, велика кількість постанов уряду про затвердження диференційованих
нормативів плати за користування надрами для
видобування того чи іншого виду корисних копалин ускладнює процеси фінансового контролю
за належною сплатою надрових платежів. По112

третє, які б не були досконалі критерії визначення нормативів плати за використання надр, вони,
тим не менше, застосовуються в загальному порядку, носять нормативний загальнообов’язковий характер для всіх надрокористувачів, які
здійснюють видобування певного виду мінеральної сировини. Тобто вони не в змозі врахувати
особливості кожної з ділянок надр, наданих у
користування (умови залягання корисних копалин, наприклад, глибину та товщину пластів, їх
питому частку в сировині, що видобувається,
якість, ступінь виробки родовища), а також загальні економічні умови: доступність родовища,
транспортну та виробничу інфраструктуру, трудові ресурси тощо.
На думку В.В. Костицького, платежі за природокористування повинні відображати екологоекономічну оцінку вартості природних ресурсів. У
своїй сукупності, накопичуючись у місцевих і державному бюджетах, вони повинні не тільки задовольняти суто фіскальні інтереси держави, але й
адекватно відображати суспільну потребу в компенсаційних заходах щодо відтворення природних
ресурсів, включаючи пошук і використання нових
джерел природних ресурсів, підвищення продуктивності об’єктів природи, що вже використовуються, а також зниження ресурсомісткості виробництва тощо [14, c. 38].
Усебічне та повноцінне врахування вищезазначених факторів, які визначають умови використання надр гірничими підприємствами, на
наш погляд, досить складне на нормативному
рівні. Спроби в цьому напрямку часто призводять до надмірного перенасичення законів чи
актів уряду відповідним розрахунковим матеріалом, тоді як основні вимоги до критеріїв диференціації ставок плати за надрокористування з боку
державних органів – щоб вони легко піддавались
адмініструванню. Така дилема постає в силу того,
що будь-який природний об’єкт не може бути підігнаний до певних, чітко визначених, стандартів, а
отже, до нього дуже складно підібрати критерії, які
б у рівній мірі враховували гірничо-геологічні особливості кожного родовища [18, c. 23].
Тому шляхом прийняття нормативноправових актів досить складно реалізувати сутність диференційованої гірничої ренти, яку визначають як „незароблену” частину прибутку
(надприбуток), що виникає при розробці ліпших
за своїми якостями родовищ корисних копалин, і
не залежить від діяльності надрокористувача.
Вилучення диференційованої ренти можливе
двома шляхами: через податки чи інші обов’язкові платежі (збори) і неподатковим шляхом
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(включенням надрових платежів у ліцензійні
угоди, зокрема угоди про розподіл продукції). В
Україні була спроба за допомогою законодавчого
закріплення рентних платежів стосовно нафти,
природного газу і газового конденсату забезпечити вилучення на користь держави природоресурсної ренти з належних їх родовищ. У Законі
України „Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат” від 5 лютого 2004
року [6] встановлено критерії диференціації ставок рентної плати (глибина свердловин і, що головне, дебітність видобутку за одну добу). Однак
позитиви цього закону було одразу ж знівельовано: щороку законами про Державний бюджет
постійно його дія призупиняється. Натомість
установлюються на кожен рік тверді (фіксовані)
ставки рентної плати з незначною їх диференціацією за критерієм глибини залягання покладів
нафти та газу [1, ст. 3].
Чинна система оподаткування не враховує
стан і можливості сировинної бази держави, індивідуальні рентні можливості родовищ, створює нерівні конкурентні умови. Такий підхід,
насамперед, підриває сутність ренти як інструменту вилучення надприбутку і перетворює її
характер на суто фіскальний. Існуючі збори за
використання надр для видобування корисних
копалин, по суті, стримують розробку дрібних і
середніх родовищ, велика їх кількість штучно
перетворюється на збиткові. Рента ж повинна
забезпечувати зацікавленість надрокористувачів
у розробці як високорентабельних свердловин,
так і тих, де умови видобутку не передбачають
швидкої віддачі на вкладені кошти [11, с. 10].
Найбільш вдалий і випробуваний практикою застосування в зарубіжних країнах, на нашу
думку, другий спосіб вилучення природоресурсної ренти – через механізм визначення ставок
платежів за використання надр у рамках угод про
розподіл продукції. Комплексна публічно-приватна правова природа угод про розподіл продукції дає можливість досягнути балансу інтересів
держави та інвестора з приводу платності надрокористування [13, с. 43]. Протягом строку дії угоди
про розподіл продукції і в межах діяльності, пов'язаної з виконанням цієї угоди, стягнення з інвестора загальнодержавних і місцевих податків і зборів
(обов'язкових платежів), передбачених законодавством, замінюється розподілом виробленої продукції між державою та інвестором на умовах такої
угоди [5, ст. 25].
Порядок, розміри платежів за користування
надрами і збору за геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок державного бюджету, та

умови сплати таких платежів і зборів при виконанні угод про розподіл продукції визначаються
такими угодами [5, ст. 25]. Саме це дасть можливість врахувати при диференціації розмірів платежів велику кількість особливостей використання конкретних родовищ надр, об’єк-тивно
визначити їх реальну рентну спроможність і оптимальний рентний дохід як держави, так і надрокористувачів. Усе це, зрозуміло, значно ускладнить процедуру укладення таких угод і вимагатиме
більш ретельного контролю за їх виконанням з боку державних органів. Однак такий підхід знайде
підтримку у всіх тих надрокористувачів, які поставлені на даному етапі в нерівні економічні умови
через наявність у них малопродуктивних родовищ і
високих витрат з їх освоєння у зв’язку з економікоекологічними факторами.
Висновки. Чинна система правового регламентування плати за використання надрових
ресурсів держави характеризується нестабільністю, відсутністю чітких, концептуальних орієнтирів. І досі держава не визначилася з принципами
податкової політики в галузі надрокористування,
що до певної міри зумовлено браком досвіду
правового регулювання відносин платності при
використанні надр. Усе це об’єктивно зумовлює
потребу подальших правових досліджень, які, в
основному, мали б спрямовуватися на: пошук
оптимальних шляхів узгодження податкового та
надрового законодавства, зменшення кількості
підзаконних нормативно-правових актів з одночасним створенням відповідного спеціального
закону, який би комплексно врегулював питання
плати за використання надр на основі принципу
вилучення гірничої ренти.
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PROBLEMS OF THE LEGAL REGULATION
OF THE PAYMENT FOR USE OF THE DEPTHS
Summary
The acting system of a legal regulation of the payment for use of resource of depths of the state is
characterized by instability, absence precise, conceptual directions. And till now state was not defined with
principles of the fiscal policy in the field of use of the depths, that to the certain measure is stipulated by
spoilage of experience of legal regulation of the relations of payment for use of the depths. All this
objectively calls need of the further legal researches, which, basically, should be directed on: search of
optimum ways of the coordination tax and depths of the legislation, reduction of quantity of the subordinate
legislation legal acts till simultaneous creation of the appropriate special law, which package would settle of
a question of the payment for use of depths on the basis of a principle withdrawal of the mountain rent.
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V. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. КРИМІНОЛОГІЯ.
ПРОКУРАТУРА
УДК 343.9
© 2005 р. А.П. Огородник
Голова Апеляційного суду Чернівецької області, Чернівці
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Юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім.Василя Стефаника, ІваноФранківськ
МІСЦЕ ПОЛІНАУКОВОГО НАПРЯМКУ „ТЕОРІЯ АНТИДЕЛІКТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ”
У СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ НАУК
Актуальність теми. Ще з середини 19-го
століття у межах антикримінального права і процесу починає формуватися окрема сукупність
наукових знань про особливості використання
тієї чи іншої інформації у доведенні вини злочинців, яку спочатку іменували як „Теория улик”
[1-10 та ін.] або „Теория доказательств” [7 та ін.].
Останнє зі словосполучень фактично існує й до
цього часу і відображає традиційний підхід до
розуміння даної сукупності знань саме як теорії
доказів і тільки у сфері боротьби зі злочинами [8
та ін.]. Проте у вітчизняній літературі було поставлено питання про принципове переосмислення сутності теорії доказів [4-6; 9 та ін.]. З урахуванням цього, з’ясування питань, пов’язаних із
дослідженнями природи, змісту і поняття „Теорія
антиделіктної інформації” має актуальне значення.
Мета статті. Автор ставить собі за мету дослідити питання науково-теоретичного обґрунтування місця полінаукового напрямку „Теорія антиделіктної інформації” в системі юридичних наук.
Ступінь наукової розробки теми. Проблеми поняття і місце полінаукового напрямку
„Теорія антиделіктної інформації” як самостійної
теорії в юриспруденції та її вплив на формування
системи юридичних наук досліджувалися ще вченими- криміналістами дореволюційного періоду,
такими, як: А.Жеряєв [1], В.Д.Спасович [7] та ін.
Ними були закладені вперше основи для створення
і розвитку процедури отримання певної інформації
про факт вчинення злочину та інших правопорушень. У дореволюційний період (друга половина
ХІХ ст.) ця теорія отримала назву „ Теорія улік” [110 та ін.], а пізніше „Теорія доказів” [8 та ін.].
На сучасному етапі дослідження процедури
застосування засобів боротьби із правопорушеннями, виділення полінаукового напрямку „Теорія
антиделіктної інформації” в самостійну галузь
юридичних знань та її вплив на формування юридичних методів боротьби з правопорушеннями і

системи юридичних наук здійснено О.А.Кириченком та його учнями [2-3 та ін.]. Не зважаючи на це,
багато питань даного напрямку дослідження є новими і спірними, тому потребують подальшого
науково-теоретичного осмислення.
Виклад основного матеріалу. Якщо взяти
за основу існуючі новітні підходи до класифікації юридичних наук у контексті розв'язання їхніх загальних завдань [6, с .6-8 та ін.], то сутність
і місце полінаукового процедурного напрямку „Теорія антиделіктної інформації” з урахуванням новітніх найменувань існуючих і перспективних юридичних наук буде виглядати таким чином.
Першу групу складають теорологічні
юридичні науки, тобто такі юридичні науки,
основним завданням яких є створення філософських, соціологічних, політичних, філологічних,
історичних, психологічних та інших теоретичних
основ для ефективного і раціонального здійснення будь-якого з напрямів юридичної діяльності,
тобто правотворчої, правозастосувальної, антиделіктної, юридико-освітянської та юридиконаукової (самостійні теорологічні юридичні
науки: Філософія юриспруденції, Політологія
юриспруденції, Соціологія юриспруденції, Психологія юриспруденції, Теорологія юриспруденції, Історія вітчизняної юриспруденції, Історія
зарубіжної юриспруденції, Історія правових
вчень та ін.; полінаукові теорологічні юридичні
напрямки: Філологія юриспруденції, Енциклопедія юриспруденції, Порівняльна юриспруденція, Юридична педагогіка та ін.).
До другої групи входять базисно-антиделіктні юридичні науки, які повинні розробити
правову основу (базис) для якісного, ефективного і раціонального введення боротьби з будьяким з видів правопорушень, тобто зі злочинами,
конституційними, адміністративними, дисциплінарними та іншими трудовими, цивільно-правовими та арбітражно-правовими проступками,
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спорами чи іншими деліктами (внутрішні базисно-антиделіктні юридичні науки: Конституційне право України, Антикримінальне право
України, Адміністративне право України, Трудове право України, Цивільне право України, Арбітражне право України; міжнародні базисноантиделіктні юридичні науки: Міжнародне антикримінальне право, Міжнародне арбітражне
право і Міжнародне цивільне право.
Третю групу мають скласти процедурні
юридичні науки, на які покладається завдання
та створення нормативної процедури якісного,
ефективного і раціонального здійснення боротьби з різними видами правопорушень (внутрішні
процедурні юридичні науки: Теорія антиделіктної інформації; процесуальні юридичні науки:
Конституційний процес України, Антикримінальний процес України, Цивільний процес
України, Арбітражний процес України; регламентні юридичні науки: основні: Адміністративний регламент України, Трудовий регламент
України, Ордистичний регламент України; допоміжні: Виправно-трудовий регламент України,
Виконавчий регламент України; міжнародні
процедурні юридичні науки: Міжнародний антикримінальний процес, Міжнародний ордистичний регламент, Міжнародний арбітражний регламент, Міжнародний цивільний регламент).
До четвертої групи входять методичні
юридичні науки, завданням яких є розробка
складових частин гласної і негласної методики
боротьби з правопорушеннями (самостійні методичні юридичні науки: Криміналістика, Ордистика; полінаукові методичні юридичні напрямки: Юридична експертологія, Юридична
мікрооб’єктологія, Юридична одорологія, Юридична медицина, Юридична психіатрія, Юридична бухгалтерія та ін.).
П’яту групу складають регулятивні юридичні науки, які повинні створити належне так
зване „безделіктне” нормативно-правове врегулювання суспільних відносин (внутрішні регулятивні юридичні науки: Податкове право
України, Бюджетне право України, Пенсійне
право України, Сімейне право України, Житлове
право України, Водне право України, Земельне
право України, Лісне право України, Повітряне
право України, Надрове право України, Будівельне право України, Освітянське право України та
ін.; міжнародні регулятивні юридичні науки:
Консульське або Дипломатичне право, Міжнародне космічне право, Міжнародне повітряне право,
Міжнародне морське право, Міжнародне екологічне право, Міжнародне освітянське право та ін.).
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І, нарешті, до шостої останньої групи входять
допоміжні юридичні науки, які мають створити
інші умови щодо якісного, ефективного і раціонального проведення кожного із напрямків юридичної діяльності (Кримінологія, Деонтологія, Юридична статистика, Юридична кібернетика та ін.).
Додаткові відомості про наукову природу
Теорії антиделіктної інформації можуть дати й
інші новітні класифікації юридичних наук [6, с.8
та ін.]. Зокрема, у контексті здійснення антиделіктної діяльності, всі вказані вище групи юридичних наук можуть буди перерозподілені ще й
на такі групи, як:
1. Умовно безделіктні юридичні науки: 1.1.
Теорологічні юридичні науки: самостійні теорологічні юридичні науки, внутрішні теорологічні юридичні науки, міжнародні теорологічні юридичні
науки, полінаукові теорологічні юридичні напрямки; 1.2. Допоміжні юридичні науки: самостійні
допоміжні юридичні науки, полінаукові допоміжні
юридичні напрямки; 1.3. Регулятивні юридичні
науки: внутрішні регулятивні юридичні науки,
міжнародні регулятивні юридичні науки;
2. Антиделіктні юридичні науки: 2.1. Базисно-антиделіктні юридичні науки: внутрішні
базисно-антиделіктні юридичні науки, міжнародні базисноантиделіктні юридичні науки; 2.2.
Процедурні юридичні науки: самостійні процедурні юридичні науки (процесуальні юридичні
науки: внутрішні процесуальні юридичні науки,
міжнародні процесуальні юридичні науки; регламентні юридичні науки: внутрішні регламентні
юридичні науки, міжнародні регламентні юридичні науки), полінаукові процедурні юридичні
напрямки. 2.3. Методичні юридичні науки: самостійні методичні юридичні науки, полінаукові
методичні юридичні напрямки.
У літературі для розвитку вказаних класифікаційних поділів юридичних наук запропонована ще й класифікація юридичних наук у
контексті здійснення правотворчої діяльності
[6, с.8-9 та ін.] на:
1. Правові юридичні науки: 1.1. Регулятивні юридичні науки: внутрішні регулятивні
юридичні науки, міжнародні регулятивні юридичні науки. 1.2. Базисно-антиделіктні юридичні
науки: внутрішні базисно-антиделіктні юридичні
науки, міжнародні базисно-антиделіктні юридичні науки. 1.3. Процедурні юридичні науки: самостійні процедурні юридичні науки (процесуальні юридичні науки: внутрішні процесуальні
юридичні науки, міжнародні процесуальні юридичні науки; регламентні юридичні науки: внутрішні регламентні юридичні науки, міжнародні
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регламентні юридичні науки), полінаукові процедурні юридичні напрямки.
2. Неправові юридичні науки: 2.1. Теорологічні юридичні науки: самостійні теорологічні
юридичні науки (внутрішні теорологічні юридичні науки, міжнародні теорологічні юридичні
науки), полінаукові теорологічні юридичні напрямки. 2.2. Методичні юридичні науки: самостійні методичні юридичні науки, полінаукові
методичні юридичні напрямки. 3.2.3. Допоміжні
юридичні науки.
У цьому відношенні треба підкреслити, що
взагалі завдання будь-якої з правових юридичних наук, а Теорія антиделіктної інформації також входить до цієї групи юридичних наук,
складає розробка у кінцевому підсумку кодифікованого нормативно-правового акту, тобто кодексу. Наприклад, на Антикримінальний процес
України та інші процедурні юридичні науки з
цього погляду покладається завдання з розробки
належного
Антикримінально-процесуального
кодексу України та інших відповідних кодексів.
У літературі на основі вказаних класифікаційних поділів юридичних наук запропонована й
відповідна класифікація кодексів (кодифікованих нормативно-правових актів) [6, с.9-10
та ін.]. Щоб повніше зрозуміти систему Антикримінально-процесуального кодексу України та
інших процедурних кодексів і звідси і відповідних положень, що припадають на теорію антиделіктної інформації, то варто викласти і дану класифікацію, яка виглядає наступним чином:
1. Базисно-антиделіктні кодекси: 1.1.
Внутрішні базисно-антиделіктні кодекси:
Конституційний кодекс України (Конст. К
України), Антикримінальний кодекс України
(Антикрим. К України), Адміністративний кодекс України (Адм. К України), Трудовий кодекс
України (Труд. К України), Цивільний кодекс
України (Цив. К України), Арбітражний кодекс
України (Арб. К України). 1.2. Міжнародні базисно-антиделіктні кодекси: Міжнародний Антикримінальний кодекс (Міжн. Антикрим. К), Міжнародний Арбітражний кодекс (Міжн. Арб. К),
Міжнародний Цивільний кодекс (Міжн. Цив. К).
2. Процедурні кодекси:
2.1. Внутрішні процедурні кодекси:
2.1.1. Процесуальні кодекси: Конституційно-процесуальний кодекс України (Конст. ПК
України), Антикримінально-процесуальний кодекс України (Антикрим. ПК України), Цивільно-процесуальний кодекс України (Цив. ПК
України) та Арбітражно-процесуальний кодекс
України (Арб. ПК України).

2.1.2. Регламентні кодекси: 2.1.2.1. Основні
регламентні кодекси: Адміно-регламентний кодекс України (Адм. РК України), Трудорегламентний кодекс України (Труд. РК України) та Ордо-регламентний кодекс України (Орд.
РК України). 2.1.2.2. Допоміжні регламентні
кодекси: Виправно-трудо-регла-ментний кодекс
України (Випр. Труд. РК України) і Виконавчорегламентний кодекс України (Вик. РК України).
2.2. Міжнародні процедурні кодекси:
2.2.1. Міжнародні процесуальні кодекси:
Міжнародний Антикримінально-процесуальний
кодекс (Міжн. Антикрим. К) та ін.
2.2.2. Міжнародні регламентні кодекси:
Міжнародний Ордо-регламент-ний кодекс (Міжн.
Орд. РК), Міжнародний Арбітражно-регламентний
кодекс (Міжн. Арб. РК) і Міжнародний Цивільнорегламентний кодекс (Міжн. Цив. РК).
3. Регулятивні кодекси:
3.1. Внутрішні регулятивні кодекси: Податковий кодекс України (Под. К України), Бюджетний кодекс України (Бюдж. К України), Пенсійний кодекс України (Пенс. К України), Сімейний кодекс України (Сім. К України), Житловий кодекс України (Житл. України), Водний
кодекс України (Водн. К України), Земельний
кодекс України (Зем. К України), Лісний кодекс
України (Лісн. К України), Повітряний кодекс
України (Пов. К України), Надровий кодекс
України (Надр. К України), Будівничий кодекс
України (Будів. К України), Освітянський кодекс
України (Освіт. К України) та ін.
3.2. Міжнародні регулятивні кодекси: Консульський (Дипломатичний) кодекс (Конс. або
Дипл. К), Міжнародний Космічний кодекс
(Міжн. Косм. К), Міжнародний Повітряний кодекс (Міжн. Пов. К), Міжнародний Морський
кодекс (Міжн. Морськ. К), Міжнародний Екологічний кодекс (Міжн. Екол. К), Міжнародних
Освітянський кодекс (Міжн. Освіт. К) та ін.
У цьому відношенні варто підкреслити, що поділ
процедурних юридичних наук (кодексів) на процесуальні і регламентні проведено в залежності
від того, судовий чи позасудовий (взагалі чи частково) порядок розгляду справ про відповідні правопорушення вони передбачають [6, с.6 та ін.].
Окрім цього, вбачається необхідність створення новітніх міжнародних юридичних наук, у
тому числі й процедурних, та їхнього кінцевого
наукового продукту – кодексів. Тому завдання
Теорії антиделіктної інформації треба розширити
ще й до висвітлення особливостей нормативноправової регламентації роботи з особистими і
речовими джерелами антиделіктної інформації у
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контексті боротьби з різними видами міжнародних правопорушень. А це тягне за собою й необхідність передбачити в особливій частині Теорії
антиделіктної інформації додаткові розділи з висвітлення такого роду положень щодо боротьби з
міжнародними злочинами, а також з публічними
і приватними майновими спорами і деліктами,
тобто у межах відповідно до Міжнародного Антикримінально-процесуального кодексу, Міжнародного Ордо-регламентного кодексу, Міжнародного
Арбітражно-регламентного кодексу і Міжнародного Цивільно-регламентного кодексу.
У цьому варто ще й підкреслити, що обґрунтованим виглядає найменування публічної та
приватної міжнародної процедури саме регламентом, оскільки відповідні справи справді можуть
розглядатися Третейським судом та іншими по
суті позасудовими інстанціями.
Висновки. Викладені новітні підходи щодо
визначення завдань, об’єктів і поняття юриспруденції, а також класифікації юридичних наук у
контексті вирішення загальних завдань створюють основу до перегляду традиційних підходів
щодо розвитку багатьох юридичних наук, показує перспективу появи низки новітніх юридичних наук і кодексів. У цьому відношенні з’являється необхідність трансформувати наукові
основи традиційної кримінально-процесуальної
теорії доказів у полінауковий процедурний юридичний напрямок „Теорія антиделіктної інформації”, завданням якого має стати розробка нормативно-правової регламентації у частині роботи з особистими і речовими джерелами антиделіктної інформації при проведенні боротьби з кожним із різновидів правопорушень (злочинів, конституційних,
адміністративних, дисциплінарних та інших трудових, цивільно-правових і арбітражно-правових
правопорушень, спорів чи інших деліктів).
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THE POSITION OF THE MULTISCIENTIFIC AREA “THEORY OF CONTRADELICT
INFORMATION” IN THE SYSTEM OF THE LAW SCIENCES
Summary
There is an overview of new approaches in defining of the new tasks, objects and terms of law
sciences, it’s classifying in context of the solutions of the new tasks and performing of legislative and
contradelict activities. The new classification of law sciences and codes is proposed.
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КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ
Постановка проблеми. Криміногенна ситуація в Україні викликає занепокоєння, характеризується збільшенням числа умисних тяжких
злочинів. Безумовно, це перешкоджає нормальному функціонуванню держави, оскільки однією
з важливих умов такого функціонування є суспільний порядок. У сучасних умовах правоохоронні органи України застосовують чималі зусилля
для зниження рівня злочинності. Але статистика
свідчить, що таких зусиль недостатньо. Характер
і масштаби злочинності ускладнюють соціальну
напругу, утворюють виникнення деструктивних
процесів у суспільстві, викликають у населення
почуття незахищеності свого життя, здоров’я,
власності. Страх перед злочинністю може бути
звичним фактором психологічного стану людини
у повсякденному житті. Для уникнення підвищення напруги у суспільстві і з метою посилення
захисту прав громадян система заходів боротьби
зі злочинністю потребує детального вивчення й
аналізу. Багато сьогодні залежить від ефективності використання кримінально-правових засобів,
серед яких варто виділити інститут необхідної
оборони. Конституційне положення про те, що
особистий захист допускається всіма способами,
які не заборонені законом, що права і свободи
людини та громадянина повинні визначати зміст
і використання законів, потребують адекватної
конкретизації у Кримінальному кодексі України.
При розгляді питання про проблеми і шляхи удосконалення кримінально-правової регламентації необхідної оборони необхідно з’ясувати, що саме викликає практичну реалізацію громадянами даного права і як це явище визначається у судовій практиці. Багато аспектів необхідної
оборони все ще залишаються гостро дискусійними і вимагають подальших фундаментальних
досліджень. З погляду теорії та практики кримінологічний аспект реалізації необхідної оборони
малодосліджений.
Ступінь наукової розробки. Питанням
дослідження інституту необхідної оборони присвячені праці таких учених, як О.Ф.Коні,
В.Ф.Кириченка, В.Л.Зуєва, Н.Н.Паше-Озерського. У наковій літературі проблемі кримінологічних аспектів реалізації необхідної оборони не
було приділено достатньої уваги. Зокрема, автором проаналізовано науковий доробок В.Воло-

дарського,
Л.В.Скворцова,
Г.Колмакової,
В.Ф.Кириченка.
Мета статті. Питання, пов’язані з кримінологічним дослідженням інституту необхідної
оборони, складне й обширне. У статті дослідження буде здійснюватися на основі проведених прокуратурою Чернівецької області соціологічних
опитувань, узагальнення судової практики Чернівецької області у справах про необхідну оборону.
Це дасть можливість дослідити кримінологічні аспекти реалізації інституту необхідної оборони.
Виклад основного матеріалу дослідження. У Чернівецькій області за 2003 – 2005 роки
більш ніж у 0,8 разу збільшилося число зареєстрованих умисних убивств, вчинених з корисливих мотивів і при інших обтяжуючих обставинах.
Число зареєстрованих убивств при перевищенні
меж необхідної оборони за той же період збільшувалося тими ж темпами.
Повні дані наведені бути не можуть, оскільки статистика злочинності не передбачає, незважаючи на кількаразові на цей рахунок пропозиції, спеціального обліку випадків необхідної
оборони, - вони вносяться в загальний показник
закриття справ за відсутністю в діянні складу
злочину п.2 ст.6 Кримінально-процесуальний
кодекс України [1], а вироки, ухвалені на підставі норми про необхідну оборону, входять у загальну цифру виправдовувальних вироків.
З числа вивчених справ по Чернівецькій
області лише по 7,6% справ діяння були кваліфіковані як перевищення меж необхідної оборони
(ст. 118 чи ст. 124 Кримінального кодексу України [1] (далі ККУ)), по інших 92,4% справ застосований закон, як правило, про тяжкий злочин.
По кримінальних справах, які розглянуті судами
Чернівецької області, не залишилося жодного
випадку застосування ст. 118, 124 ККУ [1], а більшість справ, по яких слідством застосовані норми про перевищення меж необхідної оборони,
підлягає закриттю ст. 36 ККУ [1],- тобто за відсутністю складу злочину в діях того, хто обороняється. Очевидно, ми маємо справу з низькою
якістю діяльності органів досудового слідства.
Відзначимо виняткову важливість кримінальноправової оцінки події, що мала місце, від якої
залежить визнання вчиненого суспільно небезпечним чи суспільно допустимим, або оцінки зло-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Випуск 306 . Правознавство.

119

Л.В. Гусар

чину як тяжкого чи вчиненого при істотних пом'якшувальних обставинах. Мабуть, не потрібно
багато говорити про велику шкоду, заподіяну
подібною "практикою", як у загальсоціальному
плані, так і в плані грубого порушення прав і
свобод конкретних людей. Така практика суперечить не тільки праву, але і не погоджується із
суспільною думкою і уявленнями людей про
справедливість. Так, численні дослідження встановили, що в масовій свідомості поширені стійкі
уявлення про широкий розмах злочинності і її
постійного росту. За результатами соціологічного опитуваня жителів Чернівецької області, у
2003-2005 роках умовна структура небезпек у
соціальній сфері виглядає так: 30% - бояться стати безробітними; 27% - бояться стати жертвою
злочину; 26% - бояться захворіти небезпечною
хворобою; 17% - бояться інших факторів [2]
В основі побудови даних досліджень результати опитувань різних верств населення, у
тому числі співробітників органів внутрішніх
справ. У соціологічних дослідженнях взяли
участь понад 1250 осіб - представників основних
демографічних і соціально-професійних груп
населення. Це дає підставу вважати отримані результати досить достовірними.
У 2003-2005 роках рівень тривоги громадян у Чернівецькій області за свою безпеку від
злочинних посягань залишався досить високий.
Практично кожен другий мешканець області постійно побоюється за свою безпеку. І якщо взяти
до уваги, що ще в 46% респондентів криміногенна обстановка викликає значне занепокоєння, то
можна стверджувати, що 91% опитаних почуваються невпевнено, бояться за своє життя і життя
своїх близьких. І тільки в 10% населення криміногенна обстановка не викликає тривоги.
За результатами опитування види злочинів,
від яких громадяни у Чернівецькій області не
почувають себе в безпеці, можна подати в такому порядку: 1) квартирні крадіжки; 2) хуліганство; 3) грабежі і розбої; 4) тілесні ушкодження;
5) інші злочини.
85% опитаних у ході опитування в 20032005 рр. указали, що не почувають себе в безпеці
від злочинних посягань, відчувають тривогу, занепокоєння. У першу чергу людей хвилює їхня
особиста безпека і безпека близьких людей.
Майже на тім же рівні - побоювання за збереження свого майна.
Рівень захищеності від посягань проти
власності в умовах переходу до ринку має тенденцію до зниження, мабуть, ще і тому, що громадяни не очікують матеріальної підтримки від
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держави і оточуючих при втраті майна.
Існує ряд об'єктивних факторів, що пояснюють результати соціологічних досліджень рівня тривоги громадян, до яких ми віднесли б такі:
1) накопичення у власників великих і середніх
капіталів, що привертають увагу криміналітету;
2) слабкість державної влади, нездатність правоохоронної системи належно забезпечити захист
громадян; 3) хронічна недостача грошових та
інших матеріальних коштів для надійного державного захисту громадян у досліджуваний період; 4) випереджальний ріст "професіоналізму"
злочинних груп і організованої злочинності, що
збагачуються за рахунок безсилля та правової
безпорадності громадян.
На цьому фоні більш рельєфно виглядають
проблеми реалізації інституту необхідної оборони, розв’язання яких визначається такими аргументами: 1) мала активність громадян у пошуках
ефективних заходів самозахисту, відсутність якісної інформації про конкретні законні методи
самозахисту в різних сферах юридичної діяльності; 2) частий "перехід" самозахисту у протиправну поведінку; 3) існування цілого ряду "дефектів" правосвідомості щодо сутності, цілей і меж
необхідної оборони.
При вивченні кримінальних справ, розглянутих судами Чернівецької області в 2003-2005
р., ми звертали увагу насамперед на з'ясування
залежності між змістом закону про необхідну
оборону та його реалізацією. Встановлено, що
помилки при кваліфікації пояснюються в основному ігноруванням слідчими органами причин
виникнення подій, ролі тієї чи іншої сторони у
їхньому розвитку, наявних показів учасників
процесу і т.п. Майже по половині вивчених справ
адвокати вказували на наявні ознаки "нападзахист". Однак і по таких справах питання про
необхідну оборону не обговорювалися, незважаючи на наявність безпосередніх причин.
Отже, аналіз кримінальних справ досліджуваної нами категорії дозволяє зробити висновок, що суди, які розглядають справи по першій
інстанції, звичайно застосовують положення про
перевищенні меж необхідної оборони, коли недостатньо доказів винності особи в більш тяжкому злочині. Справи даної категорії специфічні
тому, що встановлення вини ускладнюється ось
чим: потерпілий нерідко від отриманих ушкоджень помирає, очевидців злочину, як правило,
немає, а є лише покази підсудного про обставини
вчинення злочину, у вірогідності яких у суду залишаються серйозні сумніви, і він воліє не виправдовувати останнього, а засудити по статті,
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що передбачає пом'якшену відповідальність.
У кримінально-процесуальному законодавстві необхідно встановити надійний заслін,
щоб були створені умови об'єктивного і всебічного розслідування на всіх стадіях кримінального процесу, а слідчі органи мали цю можливість
у першу чергу, не будучи залежними від вищих
органів, що здійснюють правосуддя по кримінальних справах. Як бачимо, у даний час є необхідність кардинальної зміни кримінального законодавства про необхідну оборону. На наш погляд,
звільнення закону про необхідну оборону від такого оціночного поняття, як перевищення меж необхідної оборони, - основний крок до його удосконалення. Як справедливо підкреслюють окремі автори, судова практика свідчить про те, що це поняття
тільки прикриває гріхи правосуддя [4, с. 18].
Аналіз конфліктних ситуацій, що передують вчиненню захисних дій, показує, що несприятливі зовнішні умови й інші обставини, що характеризують дану ситуацію, значно зумовлюють вибір злочинного варіанта поведінки, утворюючи вирішальний вплив на психіку, свідомість і волю того, хто обороняється. При цьому
під кримінальною ситуацією ми розуміємо сукупність обставин сформованої чи реальної можливої взаємодії особи і зовнішніх для неї обставин у той чи інший визначений момент часу, а
також взаємовідносини сторін, їхні дії.
Як показують дослідження, за способом,
знаряддям і обстановкою вчинення злочинів, передбачених ст. 118, 124 ККУ [1] з урахуванням
усіх суб'єктивних ознак, більшість даних злочинів відносяться до числа так званих побутових
злочинів. Значна частина (20,9%) їх відбувається
у відношенні родичів і членів родини. 27,4% з
вивчених нами кримінальних справ цієї категорії
свідчать про довготривалу провокуючу обстановку в сім’ї, яка створюється саме тим, хто посягає. У 33,2% випадках провокація дій, які привели до тяжких наслідків, оборонних дій полягали
в тяжких образах того, хто обороняється, знущанням над ним, погрозі розправою. Характерна
деталь даної кримінальної ситуації складалася, як
правило, у спільному розпитті спиртних напоїв і
виникнення в процесі цього бійки, яка була затіяна
самими потерпілими. У 22,3% випадків злочину
сприяло хуліганська поведінка потерпілого. І тільки в 15,4% випадків захисні дії (кваліфіковані спочатку як перевищення меж необхідної оборони)
були вчинені при обороні інтересів третіх осіб від
протизаконних дій тих, хто посягає.
Як показало вивчення конкретних кримінальних ситуацій, на осіб, що знаходяться в не-

тверезому стані, в силу їхньої ослабленості легше було зробити посягання. Крім того, ці люди
порівняно легко зав'язують випадкові та сумнівні
знайомства, виявляються ініціаторами сварок і
бійок. Алкогольне сп'яніння, впливаючи на психіку людини, стимулює процеси порушення, що
ставить людину в провокуючу позицію: пробуджує у ній агресивність, статевий інстинкт, керування якими ускладнюється через ослаблення
процесів гальмування. Ця провокуюча позиція,
як показали наші дослідження, виступає постійним криміногенним фактором.
З вивчених справ про необхідну оборону і
перевищення її меж установлено, що в момент
події 48% тих, хто обороняється, знаходилися в
стані алкогольного сп'яніння різного ступеня, 8%
- у стані розгубленості, 12% - у стані страху, і 2%
жертв посягань у стані перевтоми. Стан посягання того, хто обороняється в момент, (наприклад,
розгубленості і страху) може обмежити його можливості правильно усвідомлювати конкретну
ситуацію й адекватно реагувати на неї, правильно оцінювати характер дій не тільки суб'єкта посягання, але і власних, а значить, і передбачати
наслідки своїх захисних дій. У тверезому стані і
здоровому розумі знаходилося, за нашими даними, 24% тих, хто оборонялися. Отже, у криміногенній ситуації "посягання-захист" лише кожен
четвертий з тих, хто оборонявся, міг тверезо оцінити ситуацію й обрати адекватні засоби захисту, а стан алкогольного сп'яніння тих, хто оборонялися, як і тих, хто посягали, є одним з основних віктимогенних факторів, які сприяють настанню тяжких наслідків, яким потім необхідно
давати кримінально-правову оцінку.
Наприклад. Вироком Вижницького районного суду Чернівецької області від 10 травня
2005 року Яків’юк Анна Георгіївна була засуджена за ст. 115 ч. 1 КК України до 7 (семи) років позбавлення волі. Згідно з вироком, Яків’юк
А.Г. визнано винною і засуджено за те, що 4 лютого 2005 року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, в будинку №6 по вул. О.Кобилянської смт. Берегомет на грунті побутових відносин почала сваритися зі своїм співмешканцем
Перепелицею В.М. Останній під час сварки схопив Яків’юк А.Г за волосся та штовхнув на підлогу. У відповідь Яків’юк А.Г. завдала Перепелиці В.М. один удар кухонним ножем у ділянку
живота. Внаслідок удару Перепелиця В.М. отримав проникаюче колоте-різане поранення передньої черевної стінки з пошкодженням печінки,
що спричинило масивну внутрішню кровотечу,
яка ускладнилася геморагічним шоком. Внаслі-
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док отриманого тілесного ушкодження потерпілий помер на місці пригоди.
На вирок суду засуджена Яків’юк А.Г. подала апеляцію, в якій ставить питання про зміну
вироку і перекваліфікацію її дій на ст. 118 КК
України. Також Яків’юк А.Г. пояснила в суді, що
Перепилиця В.М. постійно зловживав спиртними
напоями і, знаходячись у стані алкогольного
сп’яніння, застосовував до неї силу. На той час
вона знаходилася на третьому місяці вагітності, і
про це знав потерпілий.
2 вересня 2005 року колегія суддів судової
палати у кримінальних справах Апеляційного
суду Чернівецької області перекваліфікувала дії
Яків’юк А.Г. з ст.115 ч.1 КК України на ст.118
КК України. При обставинах, які встановив суд,
судова колегія вважає, що та обстановка, в якій
Перепелиця В.М., безпричинно напав на Яків’юк
А.Г., бив її, його агресивність, перебування потерпілого у стані алкогольного сп’яніння, непередбаченість розвитку подій у даних умовах, давали засудженій підстави вважати дії потерпілого загрозливими для свого життя і здоров’я. Крім
того, Яків’юк А.Г. на час скоєння злочину була
вагітна від потерпілого. Однак у даній конкретній обстановці Яків’юк А.Г., захищаючи від протиправного нападу з боку Перепелиці В.М., перевищила межі необхідної оборони, застосувавши такий спосіб захисту, який у даному випадку
не викликався необхідність, внаслідок чого настала смерть потерпілого [7].
Головний висновок, до якого прийшов автор у результаті дослідження практики реалізації
інституту необхідної оборони, полягає в тому,
що: в епіцентрі захисних дій, учинених тими, хто
обороняється в кримінальній ситуації "посягання
- захист", знаходиться питання розмежування
злоякісної агресії, коли мова йде про посягання, і
агресії доброякісної, що має іншу природу.
На основі проведених узагальнень і аналізу
судово-слідчої практики, пов'язаних із захистом
від суспільно небезпечних посягань, можна, на
нашу думку, сформулювати рекомендації, що
будуть сприяти більш правильному застосуванні
на практиці відповідних норм ККУ і розгляду в
суді кримінальних справ даної категорії в рамках
діючого законодавчого визначення ознак необхідної оборони і перевищення її меж:
1. Право на необхідну оборону є однією з
важливих гарантій реалізації конституційних
прав і обов'язків громадян по захисту від суспільно небезпечних посягань особистості, прав і
свобод людини і громадянина, власності, суспільного порядку і суспільної безпеки, навколиш122

нього середовища, конституційного ладу України, світу і безпеки людства.
2. Судам необхідно неухильно дотримувати вимоги ч.2 ст.36 ККУ[1], відповідно до якої
кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб.
3. Випливаючи з вимог ч.2 ст.36 ККУ[1]
про те, що право на необхідну оборону мають у
рівній мірі всі особи незалежно від їхньої професійної чи іншої спеціальної підготовки і службового становища, судам потрібно суворо дотримуватися вимог законів України, які спрямовані
на правовий і соціальний захист представників
влади, співробітників правоохоронних органів і
військовослужбовців, працівників приватних
охоронних підприємств і служб безпеки організацій й інших суб'єктів, на яких законодавством
України покладені функції із захисту життя і
здоров'я громадян, власності, із охорони природи
і природних ресурсів, спеціальної кореспонденції, у зв'язку з виконанням ними службового
обов’язку і виконанням професійних обов'язків
по припиненню суспільно небезпечних посягань
і затриманні правопорушників.
4. У ч.З ст.36 ККУ [1] перевищення меж
необхідної оборони визначається як умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка
явно не відповідає небезпечності посягання або
обстановці захисту. В Особливій частині ККУ
даний вичерпний перелік злочинів, що виражаються в перевищенні меж допустимого захисту.
Відповідно до закону, ексцесом оборони визнається лише очевидна невідповідність захисту посяганню, коли посяганням, без необхідності,
умисно заподіюється шкода, яка передбачена у
ст. 118 ККУ чи ст. 124 ККУ [1]. Заподіяння суспільно небезпечним посяганням тому, хто посягає при відверненні посягання, менш значимої
шкоди, ніж тяжка шкода здоров'ю, завжди визнається правомірним і не може тягти кримінальної
відповідальності.
5. Злочинний результат, який прагне запобігти той, хто обороняється, являє собою, за загальним правилом, матеріальне утворення, що
має, якщо його допустити, ціннісні, натуральні,
медико-біологічні, психо-фізіологічні і тому подібні вимірні параметри. Якщо посягання безпосереднє й об'єктивно являє собою спробу застосування чи незастосування насильства, яке є небезпечним для життя, або погрозу застосування
такого насильства, то межі оборони можуть доходити до позбавлення життя того, хто посягає.
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6. При оцінці дій із захисту від посягання
варто виходити з того, що нападник, як правило,
має значні переваги перед тим, хто обороняється,
що виражається в раптовості нападу, у можливості вибору місця, часу, способу, знарядь і, нарешті, самої жертви посягання; уступаючи у всьому цьому той, хто обороняється, змушений застосовувати такі способи і засоби по відбиванню
нападу, які здатні нейтралізувати, на його думку,
зазначені переваги нападу, а також забезпечити
успіх оборони.
7. При наявності об'єктивних ознак ситуації
"посягання-захист" необхідно встановити причини
виникнення події, його ініціатора, ступінь завдання
шкоди, яка заподіяна здоров'ю учасників конфлікту, а так само всі інші обставини, що підтверджують або спростовують факт посягання.
8. Оскільки соціально шкідливий результат
- неминучий засіб будь-якого злочину і його різновиду - суспільно небезпечного посягання, від
якого можна оборонятися, незалежно від того чи
сконструйований у законі його склад як матеріальний, формальний чи усічений, є всі юридичні
підстави для визнання того, хто обороняється,
жертвою кримінально-протиправного посягання.
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CRIMINALOGICAL ISSUES OF REALIZATION OF THE INSTITUTION
OF NECESSARY DEFENSE
Summary
The right on necessary defense is one of the main garanties of realization of constitutional rights and
duties of person for defense from crimes. The courts must apply the rules of part 2 article 36 of criminal
legislation of Ukraine. In accordance to it every person has the right on necessary defence.
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1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР
1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів та підвищення якості роботи з ними редколегія “Наукового
вісника Чернівецького університету” перейшла на комп'ютерний набір тексту. Абсолютна більшість авторів, які
подають матеріали для опублікування у віснику серії «Правознавство», використовують для їх створення і роздруковування електронно-обчислювальну техніку.
1.2. Співробітники редколегії працюють з програмним редактором Word (for Windows).
1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в електронному варіанті (на тридюймовій дискеті) поряд з роздрукованим на принтері рукописом.
1.4. Якщо дискета надсилається поштою, необхідно старанно упакувати її і захистити від можливих пошкоджень максимально жорсткою упаковкою.
1.5. На дискеті просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програмний редактор.
1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторінок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же
прямим шрифтом.
1.7. Розмір шрифту, який використовується при електронному наборі матеріалу, повинен бути наближений
до стандартного машинопису (№14), так, щоб при роздруковуванні тексту через 1,5 - 2 інтервали на сторінці
вміщувалось не більше 40-30 рядків по 60 знаків у кожному.
1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно помітити коректорськими знаками в примірнику рукопису, який додається до дискети: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжирний курсив суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділення не допускаються!
1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого боку.

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами).
2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в ініціативному порядку, не повинен перевищувати: статті 0,5 друкованого аркуша (12 стор.); наукового повідомлення -однієї третини друкованого аркуша (8 стор.), а рецензії -однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки).
2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно додавати копію тексту мовою оригіналу.
2.4. Всі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при першому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фактичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставляться у тексті після посилання.
2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури і сторінку.
Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти крапкою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210].
2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Держстандартом.
2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у списку літератури необхідно вказувати його повну офіційну
назву й офіційне джерело, у якому він опублікований. Наприклад:
• Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства» від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -С. 141-158.
2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора статті; її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікованих у наукових збірниках. Наприклад:
•
Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19.
2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга видана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заголовком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три
автори. Наприклад:
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Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. 276с.
2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживання абревіатур і по можливості максимально дотримуватись таких же вимог, як і при оформленні бібліографії
українською мовою.
•

3. ДОДАТКИ
До рукопису повинні додаватись:
- довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь;
учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові адреси (для зв'язку з
редколегією);
- для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу,
який містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою відповідної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступені, причому, як мінімум, один з них доктор, інший - кандидат юридичних наук. З установи, де навчається або працює аспірант чи пошукувач, може
бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по батькові рецензентів, їх наукові ступені і вчені звання, посади
та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри;
- інформація з вказівкою, кому зі співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і
коректуру;
- транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад заголовка матеріалу та коротке його резюме англійською мовою (не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації).
4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить у доопрацьованому вигляді повернути редколегії в рекомендований термін.
4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту автор повинен зробити ручкою, так, щоб вони
були очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про зміни. Тобто редколегії потрібно надсилати: а)
початковий варіант з виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувальний
лист автора (авторів) з поясненнями.
4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно ознайомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повернути редакції.
4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видання або опубліковувалась раніше, автор
зобов'язаний попередити про це редакцію.
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які
винятки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персонально з науковим редактором.
5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи.
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