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ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
УДК 34.01
© 2006 р. Н.Є. Толкачова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
СИМВОЛІЗМ У СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ РУСЬКОМУ ПРАВІ
ЯК ЗАСІБ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ ЗВИЧАЄВО-ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ
Постановка проблеми. Відходять у минуле ті ідеологічні максими, згідно з якими давній
світ уявлявся грубим, простим і нерозвиненим.
Новітні дослідження стверджують, що життя давніх суспільств було підпорядковане не стільки
нормативним регуляторам, скільки певним системам духовних цінностей, відповідно до яких у
суспільстві люди вибудовували свою лінію поведінки. Аналізуючи початкові етапи формування
середньовічного права, підкреслимо, що ця політико-правова категорія є особливим продуктом і
типом правової культури зі своїми структурними
особливостями і системами розумової діяльності.
Як пише В.В. Момотов, «однією з особливостей
цієї форми є її колективний характер, який передбачав нерозривний підсвідомий зв’язок із соціальною тканиною всього навколишнього. Такому типу мислення чужі закони формальної логіки, але
він по-своєму раціональний і логічний» [12, с.14].
Повноцінне вивчення юридичних установлень України неможливо без аналізу звичаєвих
правових норм і способів їх вираження. Раннє
середньовічне право – явище скоріше етнокультурне, ніж державне, тому звернення до нього як
до типу етнічної розумової діяльності дозволяє
побачити в ньому культурно-правовий сенс середньовічної ментальності.
Завдання відтворення змісту середньовічного права вельми складне не тільки через малодоступність джерел, що збереглися, та фрагментарність, полісистемність середньовічного права,
але і складнощі інтерпретації наявного матеріалу. Однак можна говорити про існування загальних закономірностей формування права, які
пов’язані з більш чи менш схожими формами
виробничої та господарської діяльності, соціальних інститутів, а у сфері культури – схожих
форм культурних обрядів, релігійних уявлень. Це
дозволяє зробити висновок про те, що генетично
всі ранні форми права знаходять свої витоки в
ментальності етносу, фізичній, моральній, соціальній природі самої людини. Право в сучасних
дослідженнях усе більше й більше розглядається

як частина культури соціуму, тісно узгоджується
з матеріальними передумовами і розглядається
як засіб адаптації людини до природи, а також до
тих змін у суспільстві, які виникли внаслідок
опанування природи.
Для об’єктивації правовідносин, що виникали у Середньовіччі, існують різні засоби для їх
збереження. У суспільствах, що мають нерозвинену юридичну систему, звертаються до правових символів, формування яких залежить від багатьох факторів: історичних, національних, політичних, економічних, культурних. Зміни в системі правових символів тісно пов’язані зі змінами соціального розвитку. Відомо, що в давнину
передача права власності на земельну ділянку
виражалася передачею брили землі, на будинок –
передачею ключів, на коня – передачею вуздечки; укладення договору виражалося биттям по
руках. Відомі свідчення, що встановлення деяких
прав супроводжувалося піснями, відомими формулами, що вимовлялися співуче, а також певними святкуваннями. Використання правової
символіки підкреслювало суть юридичних дій
суб’єктів, правовідносин, що тягнуть за собою
певні правові наслідки.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Різноманітні класифікації символів стали
з’являтися у науці з початку епохи Просвітництва. Першість в цьому питанні можна віддати
французькому вченому XVIII ст. Дю Канжу [26,
1520] – він розглядав аспект введення в ритуал
васалітету символічних предметів. У своєму словнику він помістив статтю про церемонію інвеститури під аналогічною назвою. В ній Дю Канж
вживає слово investiture в широкому сенсі, що
охоплює не тільки церковні «інвеститури», але й
різноманітні дарування, що дають привід для
символічного ритуалу. В статті представлені
дев’яносто дев’ять різновидів символічних предметів і жестів, що використовуються в ході акту
інвеститури. Дю Канж підкреслює, що інвеститури здійснювалися не тільки усно чи за допомогою простого документа чи грамоти, але через
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деякі символи (sed per symbola guaedam). Ці символічні предмети повинні були відповідати двом
цілям: позначити перехід володіння певним
об’єктом (dominium rei) від одного до іншого,
відповідати священному звичаю так, щоб цей
перехід був усіма визнаний як акт, що має юридичну силу. Дю Канж упорядковує різні символічні предмети інвеститури по двох типологіях,
що базувались на поняттях римського права.
У першій він виділяє предмети, що мають відношення до об’єкта, який вручається, наприклад, гілка, пригоршня землі чи трава, які позначають інвеституру землі. Потім ті, які позначають перехід влади (potestas), в основному у вигляді стеблини (festuca). Далі – предмети, які,
крім передачі влади, символізують право повного
користування власністю, тут в основному мова
йде про ножі та мечі; це символічні предмети
інвеститури, пов’язані зі звичаями, традиціями та
історією, серед яких особливе місце займають
обручка та стяг. Далі – предмети, які стали символічними протягом Середніх віків, поза всякою
стародавньою традицією, зокрема ті, що походять від зброї (шолом, лук, стріла) чи від предметів побуту (ріг, кубок тощо). У другій типології
Дю Канж, перш ніж привести всі символічні
предмети в алфавітний порядок, ставить на перше місце три види предметів, які, на його думку,
частіше за все виникають в інвеститурах: 1) те
що має відношення до землі, особливо пригоршня (cespes) чи дерен (guazgo); 2) різні начальственні жезли, основні з яких палиця (bacutum),
гілка (fustes); 3) предмети, пов’язані з правом
відчуження - ніж (cultellus).
Глибоке вивчення й аналіз символів у теоретичному плані здійснено в дослідженнях руського історика права П.Д. Калмикова [6, 9], який
відзначав, що, незважажючи на численну кількість народів і різноманітних місць їх проживання, основні правові положення різних законодавств вражають своєю єдністю. Калмиков вважав,
що право, як сукупність ідей, якими керуються
люди в суспільних відносинах, мають основу в
свідомості людей, у загальному настрої та спрямуванні людської волі. У свідомості людини, як
істоти суспільної, «зароджуються юридичні істини, але вони не залишаються одними поняттями загальними, а розкриваються в численності
зовнішніх діянь» [6, 12].
Формула в праві, за визначенням П.Д. Калмикова, складає перехід від символу до зовнішніх обрядів, що містяться у найбільш необхідних
і суттєвих формах, які слугують чистим вираженням юридичної думки. Ці зовнішні форми
6

вказують на рівень правової культури суспільства. Від зовнішніх форм право ніколи не зможе
звільнитися: «зовнішність є необхідною умовою
його буття. У символах, формулах і більш пізніх
формах діловодства видною є головна основа –
необхідність зовнішнього вираження для юридичних понять» [6, 19].
На серйозне ставлення до правових символів у середині XIX ст. указував один із дослідників руського права – професор цивільного права
Казанського державного університету Д.І. Мейєр
[11], на думку якого, правова символіка нерозривно пов’язана з його вченням «про акти укріплення права». Аналізуючи вплив символів на
учасників цивільних правовідносин, Мейєр підкреслював, що на ранньому етапі правового розвитку суспільства символи є виразом уяви, але з
появою писемності символи набувають більш
виразного характеру.
На думку відомого представника історичної школи права Ф.І. Леонтовича [8], обрядність,
символізм на повну силу панує у народів, що
стоять на нижчих ступенях розвитку. У них правова ідея могла виражатися не шляхом абстрагування і формулювання слова, а шляхом різних
символічних дій і обрядів. Замість словесної форми виразу понять, що визначали міжособистісні
відносини, первісна людина виражала їх певним
рухом руки і т.д. Тільки після здійснення звичайної маніпуляції, обряду чи символу, певна
дія (наприклад угода) вважалася законно здійсненою, набувала повної юридичної сили. В таких
діях і обрядах виявлялися народні уявлення про
право. Символізм панував у давні часи у звичаєвому праві слов'ян, як і у праві інших народів [9,
29]. До символічних обрядів і дій у слов'янському праві вчений відносив і символ «покори»,
який здійснювався над убивцею в тому випадку,
коли з ним мирилася сім'я вбитого, обряд «передачі дерену» – символ передачі землі у власність;
символ постриги, також вручення меча чи лука,
що здійснювався у слов'ян над сином по досягненні ним певного віку чи при виході із сім'ї чи
общини; різноманітні шлюбні обряди [8, 89].
Одним із перших серед руських юристів
П.С. Ефименко [4, 286] дав так звану генеалогічну класифікацію юридичних знаків-символів.
Ним виділено чотири фази розвитку юридичних
знаків. Основою для їх появи стали так звані родові знаки, що з’явилися в перший період розвитку людської цивілізації і представляли собою
зображення так званих тотемних тварин, птиць,
риб, земноводних – покровителів роду, який
прийняв символ і назву обраної тварини. У дру-
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гому періоді з подальшим розвитком суспільних
відносин і духовного життя народів зображення
символів тварин у родових знаках змінюються на
зображення, що позначають предмети людського
буття. Ці предмети вже ніяк не пов’язані з назвами родів, роди отримують свою назву в основному від імені свого родоначальника. Поряд з
общинними знаками в цей період утворюється
новий особливий вид знаків – вони представлені
на печатках, гербах, торговельних штемпелях
тощо. В третій період знаки власності втрачають
свої назви, майже всі складаються з рубежів
(прямих ліній) і стають чисто умовними знаками:
тут символ і виражене ним поняття пов’язані
тільки своїм історичним минулим. У четвертій
фазі свого розвитку знаки набувають зовсім нову
форму у вигляді начальних букв імені та прізвища їх власника. У цій фазі повністю змінюється
початковий характер юридичного знака. Серед
усієї сфери розглядуваних знаків, учений виділив так звані знаки індивідуальної форми, яка не
змінюється протягом тривалого часу. Прикладом
такої індивідуальної незмінної форми знака служить відомий з давніх-давен у багатьох народів
знак хреста, який зберігся до нашого часу і зайняв панівне становище серед інших знаків; таке
закріплення відбулося, на думку вченого, під
впливом християнства. Знаки власності у повсякденні називалися плямами, знаменами, мітками чи відмітками, рубежами, домовими чи
жердяними, також заручними, чи своєручними
клеймами чи просто клеймами. Усі наведені назви відносяться до одних і тих же знаків, але відрізняються способом їх використання: якщо знак
прикладається до паперу замість підпису, то його
називають заручним чи своєручим клеймом; якщо
він прикладається до жердини – жердяним клеймом; якщо це пряма лінія і вирубана сокирою –
рубежем. Накладення клейма у повсякденності
називається плямувати, клеймити, позначати,
відзначати, заорлити [4, 57].
Наприкінці XIX ст. професор Л.І. Петражицький [15, 49], вивчаючи характерні формулювання етичних норм, символічних дій і обрядів та слововживання, через вивчення національних законодавчих систем упевнено довів, що певні символічні дії в обов'язковому порядку супроводжують установлення правовідносин між
сторонами і поширені у різних народів. Наприклад, коли зобов'язуюча сторона протягує, дає
якийсь предмет у руки особі, що набуває право, а
той бере, хватає, тримає чи взагалі робить якийсь
знак держання, володіння. Це означає закріплення боргу одного в приналежність іншому, досяг-

нення зі сторони особи, що набуває право володіння, боргу іншого [15, 51].
У 1905 р. опублікована в Журналі міністерства народної освіти стаття російського історика М.П. Павлова-Сільванського «Символізм у
давньому руському праві» [13], яка не втратила
своєї актуальності в сьогоденні та буде розглянута далі. Застосовуючи компаративістський метод, Павлов-Сільванський дає порівняльну характеристику давньоруського і права германських
племен, показує запозичення і впевнено доводить, що символізм – спільна риса усіх середньовічних правових систем.
У XX ст. першість у вивченні правових
символів перехопили історики. Французьким
ученим Жаком Ле Гоффом [7] була вперше надана своя класифікація символів, що використовувались у церемонії вступу у васалітет в епоху
Середньовіччя. На думку Ж. Ле Гоффа, ритуали
васалітету в Середньовіччі являють собою саме
символічну церемонію, що мала на меті розподіл
прав і обов'язків. Особливо відзначав учений те,
що васальні ритуали містять у собі три символічних елементи: слово, жест, предмет.
Вітчизняні історики також досліджували
символічні форми середньовічного руського
права, зокрема в працях Б.А. Рибакова [16], О.П.
Толочко [21], Я.Н. Щапова [23] характеризуються князівська титулатура, родові знаки Рюриковичів. Також значний внесок у дану проблематику здійснили представники медієвістики, зокрема
А.Я. Гуревич [3].
Однак у цей час дослідження правового
символу зосереджується в рамках філософської
та соціологічної традиції, логіки, семантики, політології, культурології, герменевтики, психології, антропології та історії. Незважаючи на достатньо широке й тривале використання правових
символів у регулюванні різноманітних суспільних відносин, юридична природа правового символу вивчена явно недостатньо. Дослідження
цього феномену мають суперечливий і багато в
чому фрагментарний характер, що не дозволяє
отримати цілісне уявлення про нього.
Метою статті, що презентується, є міркування науково-пізнавального та дослідницького
характеру. Автор ставить за мету розкрити юридичну природу правових символів, їх форми,
способи вираження та вплив на становлення,
розвиток і функціонування руського права в епоху Середньовіччя.
Виклад основного матеріалу дослідження. Слово «символ» має грецьке походження і
використовується для позначення вельми різно-
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манітних соціальних явищ, у тому числі й у сфері права. У слові «simbolon» об’єднані два кореневих слова «сим» у значенні «разом» і «болон»
у значенні «те, що було відкинуто». Звідси основне значення слова «симболон»: «те, що було
зведено разом». Згідно енциклопедичного словника Брокгауза і Ефрона символами називали ще, те
що на Заході називали «lagritio» - номер чи білет на
отримання безкоштовно чи по зміненій ціні хліба із
казенної казни чи від щедрих багатіїв, а також обручки, що позначали посаду, білети на вхід в театри, на народні ігри, гладіаторські бої [25, с.247].
Крім того, символами іменувались римські
тессари – навощені дощечки, на яких писали
військові накази. В епоху появи християнства
символами називали проекти постанов, які розроблялись на общинних зібраннях. Історичний
процес пізнання світу обумовив виникнення ряду
символів у мистецтві. Особливо велику роль відігравала релігійна символіка в культурі Далекого Сходу (лотос, голова птаха чи тварини як символ божества).
Можна припустити, що символи виникли
як результат пізнання людиною оточуючого світу. Вони прийшли, по суті, через релігію в той
час, коли релігійні уявлення представляли чи
заміняли собою науку, або цілком з нею ототожнювались. Символ сам по собі і за своїм змістом
означає уявлення чи зображення об’єкту з допомогою знаків, акумулює в собі вищі цінності й
ідеали культури, являється ядром, центром знаково-семантичного виразу культури. Правовий
символ являється специфічним засобом виразу
певного юридичного змісту, якоїсь юридично
значимої дії, події, відношення. Як правило, символ викладається із залученням наглядних, графічних, художніх та іншим форм. Наприклад,
ідея справедливого, незалежного правосуддя
знаходить своє зовнішнє втілення в образі богині
правосуддя з пов’язкою на очах і вагами в руках,
емблема у вигляді схрещених щита і меча символізує органи юстиції, в одному з найвеличніших поетичних творів Давньої Русі «Слово о
полку Ігоревім» чорні хмари – символ чотирьох
князів, учасників походу.
Специфіка правових символів полягає в
тому, що їм властивий певний дуалізм: з однієї
сторони правовий символ являється різновидом
соціального символу, з усіма властивими йому
характеристиками, з другої – він являється елементом правової системи суспільства і невід’ємний від юридичної практики, якості законодавства, стану правопорядку і законності, поведінки суб’єктів правозастосування.
8

На особливу роль символів у культурі суспільства вказував Ю.М. Лотман. Ним виявлено
специфіку побутування символу в культурному
просторі: «Символ ніколи не належить якомусь
одному зрізу синхронної культури – він завжди
пронизує цей зріз по вертикалі, приходячи із минулого і йдучи у майбутнє. Пам’ять символу
завжди стародавніша, ніж пам’ять його несимволічного оточення» [10, с.366].
Символи виступають як стійкі елементи
культурного континуума і функціонують як механізми пам’яті культури. Смислові можливості
символу ширші і багатші, ніж їх дана реалізація.
Елементарні за своїм виразом символи володіють більшою культурно-смисловою місткістю,
ніж складні. З погляду вченого, символи – це генетична пам’ять культури [10, с.249].
Виявляючи символізм у всьому соціальному, Г.Д. Гурвич вважав, що символи – це не просто вираження чи позначення чого-небудь. «Символи – це не зовсім адекватні відчуттєві вирази
духовних значень, що займають місце між явищами і речами в собі, an sich (нім.). Вони суть
посередники між ними і залежать від обох. Вони
одночасно виражають і приховують, чи точніше,
вони виражають, приховуючи, і приховують,
виражаючи. Те, що вони виражають і що вони
приховують, з одного боку, категорія духовна, а
з іншого – реальна (фізична, біологічна, психологічна, соціологічна), в якій дух частково втілює себе, частково відкриває себе» [1, с.597].
Значення символу полягає у тому, що в ньому обов’язково знаходить своє відображення сутність відповідної речі чи явища. Іншими словами,
по-перше, зв’язок символу і соціального предмета
існує як необхідне ціле. По-друге, у символі знаходять свій вираз не всі властивості, характеристики
предмета, але ті з них, які для нього найбільш типові. По-третє, символ завжди більшою чи меншою мірою носить умовний характер.
Використання слова, предмета і ритуалу у
праві має довгу історію. Ми можемо зустріти
приклади їх вживання ще в римському праві.
Обидві сторони відносин вимовляли урочисті
словесні формули, які сприймалися римськими
юристами, перш за все публічні свідчення сторін,
що мали юридичну силу. Те ж саме ми зустрічаємо у германському праві, у скандинавів.
На думку М.П. Павлова-Сільванського,
який займався вивченням символізму права стосовно проблеми порівняння і доказування схожості руського права з германським правом [13,
с.342-355], доводив, що в германському праві
символічна обрядність мала дуже велике значен-
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ня, вона уважно вивчалася, - наприклад обрядність інвеститури – символічна передача гілки,
посоха чи стяга при пожалуванні землі. Він підкреслював, що символізм у давньоруському праві був доволі розвинений, найбільш відомі юридичні символи, що містились у звичаєвому праві,
наприклад: «дерен» - символ дерену вживався в
різних юридичних обрядах при передачі права
власності, присяга в межових тяжбах. Ритуал
присяги на межі чи обхід межі з дереном відомий з IX ст.; його походження скоріше за все
можна віднести до запозичуваних елементів з
угорського і германського права. Обряд «солома» - використовувався при проведенні символічної процедури ламання соломи, яка застосовувалась як символ порушення договору, відмова
від зобов'язання, особливо при розірванні васального договору; в цьому випадку солома викидалася. На знак добровільної відмови від своїх
прав, особливо від права власності на землю, солома не викидалася власником, а передавалася
новому власнику. «Рука» - відноситься до числа
найбільш відомих символічних обрядів («рукобиття» «вдарити по рукам»). Він слугував цілям
освячення і закріплення угоди, вказував на те,
що угода здійснена. Процедура здійснювалася,
як правило, у присутності свідка, який рознімав
зажаті руки, вдаряючи по ним зверху, процедура
застосовувалась в якості формального акту передачі речі у власність («передача з рук в руки»).
Обряд «пола» - при рукобитті і передачі речі з
рук в руки застосовується в якості юридичного
символу поли одягу. Символ «рука» поєднувався
з символом «поли» в одній процедурі. Вираз
«передати з рук у руки» і «передати з поли в полу» належить до одного й того ж формального
акту передачі речі у власність. При рукобитті
сторони зазвичай обгортали руки в поли одягу,
як видно з народних виразів: «бери полу, бий
рука об руку» при передачі речі з рук у руки також її з поли в полу. Широко відомий обряд «рукавиця» - її кидали вгору в повітря в знак відмови від права власності на землю, чи знімали з
руки і передавали новому господарю на знак переходу права власності (але не ленного володіння). У давньогерманському праві перехід права
власності також здійснювалося шляхом передачі
рукавиці чи капелюха. «Взуття» вживалось в
якості символу і у нас, і в Германії. В Германії це
був юридичний символ покори (королі посилали
своїм васалам взуття) для того, щоб вони носили
його на знак свого підкорення, або наречений
при заручинах приносив нареченій черевики і
вона, як тільки взувала їх на свою ногу, вважа-

лась підкореною його владі. У руських народів
символ взуття вживався в тому ж значенні покори, але в іншій обрядності. У германській традиції наголос робився на одяганні взуття, в руській
– на зніманні. «Ключ» як юридичний символ
вживався на знак прийняття особою на себе
обов’язків ключника-прикажчика. При цьому хто
приймав, прив’язував собі ключ, без особливого
узгодження з господарем, той ставав холопом, як
визначено «Руською Правдою». «Вино» - символічна процедура розпивання вина на освячення
укладеної угоди, для закріплення договору, має
дуже давню історію. Перший договір Русі з греками 911 р. утверджувався клятвою зброї. З договору 945 р. і літопису видно, що ті, хто приносили клятву, знімали з себе і клали на землю чи
на пагорб свої щити, оголені мечі та всю іншу
зброю. При цьому вимовлялося заклинання, яке
обіцяло грізну духовну санкцію за порушення
клятви з боку Божества (Перуна). Клятва зброєю
була скоро витіснена клятвою «чесним хрестом», яким уже в 945 р. клялися русичі, що прийняли християнство. Германці також клялися
зброєю, але інакше. Вони вимовляли клятву,
тримаючи оголений меч чи поклавши руку на
рукоятку меча, устромленого в землю, тоді як
русичі клялися, поклавши на землю щити, мечі й
обручі. «Спис» - ритуал в знак оголошення війни,
належить до найдавніших символів. Римляни за
розповіддю Тіта Лівія посилали ворогу в знак
оголошення війни спис, змочений у кров жертовної тварини. Такий же звичай існував у норвежців і шотландців. На Русі кидання спису і ламання спису вожаком було знаком до початку битви:
«хощу бо, рече, копие приломити конець поля
Половецкаго» [19, с.13].
Символічне значення, що надавалося вусам
і бороді як символам мужності, підтверджується
«Руською Правдою», яка за пошкодження вусів і
бороди призначає вчетверо більший штраф [18,
64-73], ніж за нанесені рани оголеним мечем чи
за покалічення пальця. «Чолобиття» чи «биття
чолом» - теж символічний обряд. У XVII ст. він
вживався в алегоричному значенні, як символ
приниженого прохання. Однак у давнину це була
символічна процедура, яка здійснювалась при
вступі на службу князеві, як про це свідчить стереотипний вираз удільного часу: «бити чолом в
службу». Згодом здійснення процедури дещо
змінилося, вона стала вважатися недостатньою
для закріплення службового договору з князем і
до обряду приєднується ще присяга – хрестоцілування. Обряд чолобиття в службу збігається з
обрядом васальної залежності. Обидва обряди
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однаково являють собою формальні акти договорів про службу, акти покори слуги васала – господарю. Процедура проведення чолобиття не
значно відрізнялась від процедури залежності
«омажу» [7, с.213], вона також пов’язувалася з
коліносхиленням.
В епоху раннього Середньовіччя, все більше
зближаючись з вірою і марновірством і частково
зливаючись з міфологією, правові символи акумулювали в собі коротке і точне вираження, яке посвоєму впливало на людей. Символізм пронизував
середньовічне життя на всіх рівнях від витонченої
теологічної екзегетики до буденності.
Давні слов’яни мали вельми розвинену систему міфологічного осмислення світу, що характеризується в духовному відношенні високою індивідуальністю і значною предправовою розвиненістю [5, с.53-94]. У слов’ян право не відділялося від
релігії, ставало на захист богів – юридичним правилам і звичаям давалось релігійне освячення і санкція, взагалі дивились на них як на безпосередні
заповіді Божественної влади. Храми були притулком для осіб, яким загрожувала смерть. Суд, майже
в усіх слов’ян був пронизаний релігійним духом і
обрядністю – він допускав можливість звертатися у
відомих випадках до надприродної допомоги на
суді (ордалії) [8, с.100-104].
Акцентуючи увагу на символізмі й обрядності слов’янського звичаєвого права, підкреслимо: «звичаєве право проявляється у різноманітних зовнішніх формах, перш за все «маніпулятивних» - конкретні казуси і дії, правові обряди і
символи, і словесні формули, правова абстракція
– слова (правова термінологія), формули і прислів’я» [8, с.28]. Руська Правда, Новгородська і
Псковська Судні грамоти та інше представляють
собою запис народних звичаїв, санкціонованих
письмовим викладенням їх у статутах і грамотах.
Зокрема, Руська Правда містила норми, що виражали правові символи у статтях 17, 25, 32, 43,
44, 47, 109, 112 [20, с.91-111]. Самі по собі юридичні правила створювалися шляхом безпосередньої творчості природи людської (почуття) і
зберігались у вигляді дій, обрядів, символів, прислів’їв, пісень. Пізніше, з ускладненням юридичних відносин, «право починає розвиватися більш
штучно…, бік у бік зі звичаєвим правом постає
законодавство» [20, с.100].
Звичаєве право слов’ян проявилось у різних формах. На початковому етапі свого формування правові символи виступали виключно в
знакових формах, які з розвитком і удосконаленням були заміщені більш розвиненими інтелектуальними формами, у вигляді словесних чи тек10

стуальних, які в наступному і трансформувались
у більш досконалі норми права.
В.В. Момотов [12, с.17] дає таку класифікацію правових символів за такими критеріями:
за походженням, за відношенням взаємозв’язку
символів до предмета чи дії, яку символ втілює,
за їх витоками і, насамкінець, за їх формами.
За відношенням до об’єкта він виділяє чотири види символів, а саме: стосовно об’єкта, що
представляється (частина чогось служить для
розпізнання цілого) наприклад, пригоршня землі
представляє всю земельну ділянку; стосовно дії
(покласти зброю на могилу вбитого – знак вендети, чи покладена забруднена кров’ю сорочка на
видному місці в домі означала кровну помсту);
стосовно людини (рукавиці, капелюх); стосовно
церемоній і свят (учта, «могорич»).
Серед символів, що позначають об’єкт,
найбільш важливим і вживаним є прапор, який
споконвічно є символом міст, земель, держави.
Добре відомі такі символи, як корона і митра (церемоніальний одяг священиків).
За своєю природою правові символи поділяються на кілька видів: пантомімні (найдавніші
за часом виникнення), ті, що вимовляються, писані чи просто знакові.
Що стосується їх форм, та символи можуть
бути природними і штучними. Природні містять
частку природи, зазвичай земля, яка з давніх часів була священним елементом, потім вода і тварини, особливо домашні. Особливим символом у
всьому світі є квіти як символ чистоти, чесності і
дівочості, та фрукти як символ родючості. Вони
особливо пов’язані зі шлюбною церемонією.
До категорії значимих символів належить
також вогонь (факел, вогнище). У традиціях давніх слов’янських народів вода відігравала особливе значення як символ переважно у сфері процесуального права, як засіб доказування вини чи
невинуватості, базуючись на презумпції, що «вода не приймає нечистих і грішних» (ордалії).
На початку свого народження, в епоху
раннього середньовіччя, звичаєве право виражається перш за все в юридичних діях (фактах). Писемні джерела того часу свідчать, що в якості
таких знань про право виступали ритуальні дії та
предмети, яким надавалося символічне значення.
Це і є свого роду метафори, що стали перехідним
етапом і важливою ланкою в ланцюжку правових
норм. Наприклад, про такі символічні форми,
пов’язані із здійсненням договорів, згадує «Руська Правда» («литки» чи «могорич», «рукобиття»
чи «зв’язування рук»), тому існують прислів’я
«пропито-продано», «пропита дочка не своя, а
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чужа». Аналогічні звичаї зустрічаємо в Германії
в Середні віки - розпивання вина і затвердження
договору називалось у Германії терміном одного
кореня «Litkouf» - литки [14, с.44].
Факт укладення громадських приватних
договорів і зобов’язань у давньоруському праві
визнавався дійсним тільки при дотриманні певних умов: ряди (договори) повинні були здійснюватися на миру, торгу, перед сусідами – пізніше (з розвитком письмової форми угод) з «доклада» судді князю. Присутність послухів–рядцев (свідків) і добрих людей, здійснення угод на
миру, на сходках, перед сусідами, було достатньою гарантією правильності і дійсності громадських і приватних договорів. Маніпуліції та символічні дії були основною формою здійснення
договорів [9, с.61].
До більш розвиненої форми правових символів належать прислів'я і формули. Вони на перших порах виключно виражалися символом, але
пізніше стали словом, і виражались у вигляді коротких висловів, у яких відображалися народні
поняття про право у формі готових тверджень
чи варіантів рішень з різних юридичних питань.
Терміни є першою спробою народу виразити у
властивій людині формі первісне коло понять – у
мові наглядно виражається нашарування побутових понять і уявлень різних часів і поколінь. Терміни могли набути значення маніпуляцій (звукових) з символічним характером, могли виражатися
в строго певних формулах, які незмінно вживались
у певних випадках. Такі формули пристосовувалися до процесуальних дій.
Вербальні юридичні символи (юридичні
формули, прислів'я і поговірки) були поширеною
формою вираження норм звичаєвого права. Кращі та найбільш повні збірники прислів'я належать В. Далю та І. Снегирьову: "Молод князь,
молода и дума", "Дума на Великой, а сердце на
Волхве" (указівка на зв'язок Великого Новгорода
із Псковом), "На одном вече, да не одни речи"
(вимога згоди), "Воевода в город, что мишь в
короб", "На чью долю потянет поле, то скажешь
Юрьев день", "Чья земля, того и хлеб", "куда
плуг, соха и коса ходили" – визначення меж володіння, "великій ваді немає розради" – тяжкий
злочин, що не підлягає виправданню.
Наступною формою в процесі розвитку середньовічного права стало вживання словесних
формул, які представляли певну юридичну конструкцію, з вимовлянням якої суспільство епохи
раннього Середньовіччя пов’язувало початок чи
завершення правовідношення. Словесні формули
часто вживалися під час укладення договорів.

Іноді спеціальні вербальні конструкції були необхідні в судовому процесі. Наприклад, у випадку судового спору між хранителем покладу і
особою, що здавала речі на зберігання, закон вимагав звільнити від відповідальності хранителя
покладу, якщо в суді він давав клятву встановленої форми, про що і говорить стаття 49 «Руської
Правди»: «томи йти на роті, у кого то лежав товар: а том ко еси у мене положив, зане же ему в
богодел і хоронив товар того». Про це свідчать і
деякі юридичні прислів’я, що визначали контури
деяких правових форм: «братчина судить як суддя»
(тобто купецький суд володіє судовими повноваженнями), «чий хліб їси, того і слухаєшся», тобто
обмеження правоздатності, викликане договором
особистого найму; «муж крепок по жене, а жена по
мужу» тобто правове становище жінки визначається правовим становищем чоловіка.
При розкритті теми символізації давньоруського права через вивчення правових символів
не можна обійти питання дослідження так званих
«ханських ярликів», писемних пам’ятників державно-правових відносин Давньої Русі з Золотою
Ордою. «Ярлики» служили словесними (писемними) державно-правовими символами, що надавали право здійснення владних повноважень
(тобто таких, що легітимізували владу) та наділяли особу в зазначеному документі правовим
імунітетом при взаємодії з представниками органів державного управління Золотої Орди. «Ярликами» ці документи названі у самих грамотах.
У ярликах зазначається, що акти однакового з ними змісту і назви давались руському духівництву і
князям в різний час від різних ханів. Вони являли
собою особливого роду привілейні чи жалувані
грамоти (інвеститурні-правонаділяючі) і в перекладі з монгольської мови, а там він вимовлявся як
дзарлик – позначали «слово старшого до молодшого», «веління», «наказ» [24, с.298].
Звичайно ж, знаковий характер ритуальносимволічних форм права не може бути тотожнім
писемному джерелу права, оскільки текстуальна
форма права значно багатша і яскравіше передає
реальну правову дійсність, тоді як ритуальнознакова форма дещо збіднена смислом. Але з іншого боку, така знакова форма вкрай лаконічна і
змістовна. Дотримання ритуалу є символом виникнення правового зв’язку сторін. «Символ в
народному праві не знак чи умовне позначення, а
заміна дійсного предмету чи його явища подібним» [2, с.93]. Так «рукобиття» як символ ритуальної дії означає добру волю, згоду на укладення
угоди. Згода ж в праві – одна з важливих умов для
дійсності договору. Даючи в цілому оцінку ритуа-
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льно-символічній формі права, підкреслимо, що
цільовим призначенням її є заміна певної правової
дійсності знаковою формою. Знак давав можливість осягнення світу, йому в давнину надавалось
містичне значення.
Знак стає і засобом забезпечення права.
Прикладом цього може слугувати така форма
укладення договору, як «дошка», про яку згадує
Псковська Судна грамота. «Дошки» - це круглі в
розрізі дерев’яні палички, розколоті вздовж після
укладення договору, по краю яких робилися зарубки, а на широких площинах – знаки. При
укладенні договору займу зарубки і знаки позначали суму і конкретні предмети займу. Після
укладення договору «дошка», розколота на дві
половинки, розподілялася між кредитором і боржником. Наявність такої половинки була гарантією для боржників від довільного збільшення боргу
шляхом додавання зайвої зарубки чи додатків до
надписів. При поверненні боргу обидві половинки
«дошки» суміщались і знищувалися. Можна припустити, що ритуально-символічна форма права
була однією з перших форм вираження звичаєвого
права в давньоруському суспільстві.
Висновки. Отже, досліджуючи створення і
наступну еволюцію давньоруського права, відзначимо, що зовнішня форма права на певних
етапах свого розвитку носила символічний, вербальний і текстуальний характер. Символічна
форма була закономірна для руського середньовічного права, відображаючи процес формування
нових середньовічних понять. Поступово з
ускладненням соціальних відносин, зростанням
раціоналізму і практицизму правові відносини
втрачають свою початкову казуальність, а символічна картина права замінюється текстуальною. Але остаточного відмирання символічної
форми права не відбувається і в наш час. Право
завжди потребує символічної форми, коли вимагає лаконічності, образності, суті правового явища, яке треба донести до суспільства. Текстуальна ж форма права змінювалася під впливом і позамовних і мовних факторів, причому перші були
головними в процесі таких змін. Ускладнення
палітри соціально-економічних відносин вимагало зміни форми права, ускладнення, оновлення
та розширення юридичної термінології. Ці зміни
носили еволюційний характер і проходили шляхом розширення значень і смислу чи перенесення значення на правову форму, яка виникала.
Як уявляється, середньовічне право до
цього часу не втратило свого значення і мало
свою неповторну гармонію, володіло таємницями, які до цього часу залишаються не до кінця
12

пізнаними. «Права» у Середньовіччі не було
«мало», його було стільки, скільки було необхідно суспільству тієї епохи, де норми замінялись
іншими соціальними регуляторами, які в окремих випадках були навіть більш ефективними,
аніж воля і влада суспільства та суверена.
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Summary
Russian law of the Middle Ages in the aspect of its symbolical natural within the historical-theoretical
approach is being considered.
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ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ТА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ
I. Постановка проблеми у загальному
вигляді та її зв’язок із важливими науковими
чи практичними завданнями.
Автентичних за правомірністю позитивноправових начал типово правового усвiдомлення
дiйсностi і артефактово окультурених як розвиткових тенденції правової форми стiйкого фiлософського правоусвідомлення, як правило, за
нетрадиційного суспільства, що вибудовує правову державу після тривалого перехідного періоду державотворення та правозастосування (наприклад, за зразком пострадянського правостановлення в Україні), відомо багато з сивої давнини, де вони зародилися та розвивались, але за
проведеними дослідженнями [17-28] вони завжди цивілізовано формувались, формуються
та розвиваються оптимально тільки у полi
фiлософсько-правової (методологічно-правової) форми правосвiдомостi та правової культури, прямо чи опосередковано опосередковуючись у нових моделях світового правоусвідомлення, прикладом чого за сучасного
конкретно-історичного правостановлення є
сучасна синергетика правосвідомості, права
та правового пізнання [29].
Фактично ж, усю iсторiю філософії правосвiдомостi або філософсько-правової форми правосвідомості можна уявити як тривалу iсторiю
конкурентної боротьби та формування взаємної
опозиції позитивно-правової та природно-правової тенденції правової свiдомостi у межах фiлософської форми правового усвiдомлення дiйсностi, з часом конкретно-iсторично розвинених у
стiйкi моделi позитивно-правової та природноправової форми (типи) правосвiдомостi, нефiлософського та філософського правоосмислення та
правової культури. За рiзних часо-просторiв і
умов свiтового перенесення бiльш cтiйких форм
правосвiдомостi традиційних суспільств, маючих
нацiонально сформовану природу, на територiї
нетрадицiйних суспiльств зi слабкими формами
правового усвiдомлення, які мають слабку правову традицiю, iдею, iдiому, спадкоємнiсть, на
тих чи iнших територiях нацiонально сформованих держав стiйкi моделi позитивно-правової та
природно-правової форми (типи) правосвiдо14

мостi визначали домiнантними ту чи iншу форму
(тип) правосвiдомостi у вiдповiдному нетрадиційному суспiльствi та перехідній державi, де
фiлософсь-ка форма правосвiдомостi та правової
культури cтавали однiєю з них як такі, що мали
метаметодологічну природу, джерела та розвиткові тенденції за відношенням до закономірної
домінанти суб’єктивно-правової (позитивноправової) форми правосвідомості у неперехідному суспільстві. Незважаючи на різні підходи до
дослідження специфіки правосвідомості, різні
форми правосвідомості, за відношенням її
суб’єктів до способів, методів і характеру віддзеркалення дійсності, досі не були виокремлені,
постає проблема визначити різні форми правосвідомості за такими критеріями та серед них
суб’єктивно-правову (позитивно-правову) як одну з найстаріших. Зазначена проблема безпосередньо пов'язана з державною програмою Київського національного університету імені Тараса
Шевченка "Формування механізму адаптації законодавства у сфері прав громадян Україні до
законодавства Європейського Союзу на період з
2006 по 2010 рр.».
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано роз’язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми,
яким присвячується дана стаття.
Аналогічних або подібних досліджень автором за контекстом теми дослідження у вітчизняній та іноземній літературі знайти не вдалося.
3. Формулювання цілей статті (постановка завдання). Завданням статті є формування нових підходів до визначення та вивчення різних
форм правосвідомості, зокрема cуб’єктивно-правової (позитивно-правової) правової свідомості та
правової культури, використовуючи авторські дослідження, серед них активно тематичні [17-31].
4. Виклад основного матеріалу дослідження з новим обгрунтуванням отриманих
наукових результатів. За часiв будь-якого перехiдного правостановлення, коли розвитково
потрібна філософсько-правова, але домінує позитивна форма правосвідомості та правової культури, презентуючи кризовий цикл соціальної ак-
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тивності, вiдбувається перенесення чужої правової cвiдомостi та правової культури, бiльш
мiцних і давніх, з реальної правової дiйcностi та
часо-простору чужого традицiйного сус-пiльства
у iдейно-свiтоглядне поле правової культури нетрадицiйного суспiльства як за одночасного, так
й за рiзночасного просторового iснування (за
часiв феодалiзму у Новому Свiтi – рабовласницького – у Старому Свiтi, за часiв капiталiзму феодального, за часiв постраднського стану українського нетрадицiйного суспіль-тва - посттоталiтарного).
Як же конкретно вiдбувається перенесення
чужої, бiльш мiцної правосвiдомостi та правової
культури з одного часо-простору у iнший, зi слабкою правовою свiдомостю, що має кризовий
цикл соцiальної активностi, який (знову ж кризово) змiнюється на некризовий? Думаємо, що не
тільки місіонерами та науковою літературою:
чим вищим за демократичною ознакою буде
державно-правовий устрій перехідної держави зі
слабкою правовою традицією, правосвідомістю
та правовою культурою, чим вище розвинені
технічні засоби правового виховання та освіти,
чим вище розвинені засоби юридичної та законодавчої техніки та технології, тим швидче та
безболісніше буде перенесена чужа правова
культура та правосвідомість на територію іншої
держави та суспільства перехідного типу, або
буде здійснено цивілізаційне оновлення певних
вітчизняних правових традицій, ідей та ідіом, але
завжди норми правосвідомості формуватимуть у
нормах різногалузевого процесуального права,
процесуальної правової культури статичне право
та статичну правову культуру. Раніше ми визначали сутнісну специфіку норми правосвідомості
від норм права [30], але знову та знову ставала
проблемою розвиткова потреба у висвітленні
ролі, місця і значення співвіднесення філософсько-правової та суб’єктивно-пра-вової (позитивно-правової) форм правосвідомості як таких, що
визначають два підходи до праворозуміння та
правоусідомлення, побудовані на різних підгрунтях і методологічних підходах, особливо за перехідного, системно кризового правостановлення.
Значимим моментом перехiдного правостановлення є те, що норми правосвiдомостi як набагато активнiшi за кризового циклу соцiальної активностi, набагато швидше стають функцiональними, нiж норми статичного права, дуже часто,
на жаль, не встигаючи при цьому набути статус
правових, та маючи набагато бiльшу динамiку
хвилеподiбного (одна хвиля – цикл соцiальної
активностi) формостановлення перехiдного чин-

ного процесуального та статичного права, залишаються маргiнально-правовими, але при цьому
й маргiнально-неправовими водночас, зберігаючи та акумулюючи, за проведеними дослiдженнями, кожного разу все бiльш та бiльш власний
правовий характер за синергетичними та iншими
закономiрностями [31]. За перехiдного правостановлення часо-просторова активнicть і кількість
циклiв соцiальної активностi непрогнозовано
збiльшується, за рахунок чого збiльшується кількicть формотворення актiв девiантної правосвідомостi, створюючих напівфункцiональний змicт
маргiнально-правовi норми. У зв’язку з цим зміст
нових законодавчих актів, що мають маргiнально-правовi норми, не завжди адекватний перехiдним реалiям перехiдного правостановлення,
він, як правило, не збiгається з адекватними їх
формами та прогресивними вимогами передової
правової науки та технiки – вiн тiльки-но формується, тобто здiйснюється активний цивілізований розвиток форм нормативно-правових актiв,
їх вiдбiр i селекцiя як форм правосвiдомостi, що
найбiльш адекватно вiддзеркалюють перехiдну
правову дiйснicть. Змicт нормативно-правових
актiв статичного права як змiст конкретних законiв і пiдзаконних актiв формується за рахунок
тривалого та маргінального витiснення у різних
циклах соціальної активності правосвідомості
неправових, маргiнально-правових елементiв, компонентiв та структур девiантної правосвiдомостi
правовими або внаслiдок перенесених та теоретично засвоєних нормативно-правових наукових конструктiв нової правової методології, за її принциповою базою побудованих нових змістів і форм різногалузевої норми права, що генеруються за
iдейно-свiтоглядною змiною правового мислення й
усвiдомлення з давнiх часiв за певною логiкою та,
перш за все, формуванням усталених правових
традицій,усталеної правової культури, викристалізовуючись у актах правосвідомості, створюючих
власні правові норми як домінантні норми права за
перехідного правотворення.
У який же спосіб? За античних часiв - це
становлення, конфлікт та опозицiя позитивного
правоусвiдомлення софістів з природно-правовою формою правосвiдомостi (теорія природного
права Платона та Аристотеля), за середньовiччя,
це становлення конфлiкту та опозицiя реалiстичної (правовий реалiзм) та номіналiстичної
(правовий номiналiзм) форми (типу) правосвiдомостi. За iдеями Ф. Аквiнського, природна
форма правосвiдомостi процесуально визначає
внутрішній (духовний) порядок правобуття, що
має джерело у загальнiй духовностi та правовiй
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духовностi, виходячи з божественного розума,
що заперечувала правосвідомість В. Оккама, ставлячи в основу правильного правоусвiдомлення
не внутрiшнiй порядок правобуття, а волю законодавця, маючу першоджерелом волю Творця як
основу права та справедливостi. У XVІІ - XVІІІ
століттях домiнувала природно-правова форма
(тип) правосвiдомостi (період розквіту правового
раціоналізму, розкiт правових iдей Д. Локка), яка
протистояла позитивно-правовiй формi правосвiдомостi та правовій кульутрі. У першій половині XІХ століття залишки раціоналістичного
змiсту природно-правової форми правосвiдомостi епохи Освіти були знищенi історичною
школою права. У другій половині XІХ століття,
на тлi збереження у якостi прiоритетних неотомiстських тенеденцiй природно-правової форми правосвiдомостi, посилюється розвиток позитивно-правової форми правосвiдомостi за рахунок становлення приватних правових наук. На
початку ХХ сторiччя до середини 30-х рокiв ХХ
сторiччя знову iстотно починаєт знову досить
активно розвиватися природно-правова форма
(тип) правосвiдомостi на неокантианскiй та релігійно-метафізичній основі. З 30-х рокiв до 50-х –
60-х рокiв ХХ сторiччя вiдбувається посилена
радикалiзацiя розвитку свiтової та української
позитивно-правової форми правосвiдомостi,
пов’язаної з поширенням тоталiтарних правових
режимiв, тоталітарної правосвідомості (тоталітарної законосвідомості). Радикальна позитивноправова форма, наприклад, нiмецької, iталiйської
фашистської та радянської соцiалicтичної правосвiдомостi до Другої світової війни, пiд час Другої світової війни та пiсля неї змінилась потужним відродженням природно-правової форми
правосвiдомостi права (хоча й у маргiнальноприроднiй формi) в колишнiй Німеччині, Iталiї,
Францiї, колишньому CРСР (колишнiй Радянськiй Українї), пов’язаним з послабленням
тоталiтарних режимiв внаслiдок Другої світової
війни, Хрущовською вiдлигою (сер. 60-х рр. ХХ
ст.). У подальшому теоретичному осмисленнi
правової форми свiдомостi важливою вiхою є
тверде відстоювання позитивістських принципів
концепції Харта, що з часом усе ж таки змiнюється посиленням природно-правових тенденцій в теоріях і правосвідомості Р. Дворкина та Д.
Роулза, якi ми пропонуємо вважати типовими
рiзновидами теоретично розвинених форм
(типiв) cвiтової природно-правової форми (типу)
правосвiдомостi [1, с. 1], але в них, на наш погляд, певної мiри, можна простежити певне прагнення до обгрунтування в бiльшому ступенi
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ціннiсно-нейтрального (яке iснує як окрема тенденцiя у позитивно-правовiй формi правосвiдомостi) правоусвiдомлення або фактичного критерія у якостi прiоритетної пiдформи (підтипу)
природно-правової форми правосвiдомостi, відповiдно до яких, за їх тезами, повиннi встановлюватися законодавцем норми правового усвідомлення дiйсностi. Як окрема у позитивноправо-вiй формi правосвiдомостi або фактичний
критерій правотворення, правозастосування та
правореалiзацiї, цiннiсно-нейтральна тенденцiя
позитивно-правової форми правосвідомості з часом протиставляються традиції природноправової форми (типу) правосвiдомостi, що
осмислює право та свiдомiсть у поняттях загального добра або з погляду правотворчої домінантностi онтологiчно первинних правових iдей, що
презентують природнi права людини або її природнi властивостi [2, с. 389].
Як самостійний рiзновид стiйкої теоретичної позитивно-правової моделi правового
усвiдомлення дiйсностi, усталена позитивноправова форма (тип) правової свiдомостi як така,
активно вiзуалiзувавшись як традицiйна форма
правоусвiдомлення звичайної позитивної правової науки, сформувалася (без уживання термiна
«позитивно-правова форма правосвiдомостi» в
30-40-х роках ХХ століття у зв'язку з актуальним
теоретичним обґрунтуванням формально-догматичної юриспруденції. Батьками теоретичної позитивно-правової форми (типу) правосвiдомостi
як теоретичної моделi конкретно-iсторичного
правоусвiдомлення та позитивної форми правової культури вважаємо I. Бентама (поч. 19 ст.)
[3], Д. Остина (1790 - 1859) [4], Г. Т. Шершеневича (1863 - 1912) [5], М.I. Палiєнка (1870 - 1937)
[6], Г. Кельзена (1881 - 1973) [7], Х.Л. Харта
(1907 - 1993) [8] та iн. У чому ж полягає
сутнiсная регулятивна та iдейно-свiтоглядна
специфiка позитивно-правової форми (типу)
правосвідомості та правової культури? Остання
здатна активно виявлятися, як звiсно, за умов її
використання у якостi провiдної форми правоусвiдомлення та формотворення артефактів правової культури пiд час неперехiдного правотворення у традицiйному суспiльствi з мiцною правовою традицiєю, коли вона максимально наближена до нормотворення статичного права. У
позитивно-правовiй (ому) формi (типi) правосвiдомостi поверхово (конкретно-історично)
звужується основне питання, питання про предмет фiлософiї правосвiдомостi та спрощується
питання про співвіднесення філософії правосвiдомостi та приватних правових наук. За пози-
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тивно-правовою формою правосвiдомостi, філософiя правосвiдомостi або філософсько-правова
форма правосвідомості, права та правової культури не має власного предмета спеціальних правових наук [9, с. 10]. Тому завдання філософії
правосвiдомостi або фiлософської форми правосвiдомостi полягає за позитивно-правовою формою правоусвiдомлення лише в праворефлексивному підсумовуванні, узагальненні результатів,
досягнених окремими правовими науками, а не
у пошуках кожного разу конкретно-історично
пізнаної правової ідеї. За iдеями Г. Ф. Шершеневича, серед юридичних наук фiлософiя правосвiдомостi покликана грати в мініатюрі ту ж
роль, яка випала на частку філософії за вiдношенням до всього людського знання, вона повинна ставити своїм завданням те ж, що становить
предмет вивчення окремих юридичних наук [5, c.
19]. Норми правосвідомості мають меншу опозицiйнiсть та конфлiктнiсть до iнших форм правосвiдомостi, галузей процесуального та статичного права. На вiдмiну вiд позитивної форми
права та фiлософiї права, позитивно-правова форма правосвiдомостi не є антиесенцiальною, тобто такою, що обмежується встановленням правоусвiдомлених структурних зв'язків і відносин
між зовнішніми ознаками правових явищ та їх
фiлософськими i правовими рефлексiями, претендуючи не тiльки на ціннісно-правову нейтральність, а на глибоку iдейно-правову оцiнку як
мiж внутрiшнiми, логiчно та iсторично сформованими часовими та просторовими зв’язками
вiтчизняної правосвiдомостi, так й мiж рiзними
правосвiдомостями, але у межах конкретноісторичного праворозуміння, правотворення та
правозастосування [10, c. 13-15]. Отож, між філософською формою правосвiдо-мостi та позитивно-правовою формою правосвiдомостi існує
певна подібність, що iдентифi-кується, наприклад, у твердженні повної або часткової непізнаностi сутності явища, механічного переносу
методів дослідження природничих наук в галузь
наук суспільних i правових зокрема, визнання
порядку, в першу чергу, правового, як абсолютної цінності суспільно-правового ладу [11,
c.363]. Думаємо, що ми не можемо не визнати те,
що однiєю зi стiйких, але далеко не завжди правильних та iстинних тенденцiй активної трансформацiї правової свiдомостi є загальна тенденцiя послаблення природно-правової та фiлософської, а також посилення позитивно-правової форми правосвiдомостi як найвищої форми
розумового правоосмислення, маючей конкретно-історичні форми (цикли соціальної активнос-

ті), про що зазначало багато дослiдникiв за рiзних
часiв, зокрема, Нанейшвили Г. А. [12, c. 44]. Оскільки позитивно-правова форма правосвiдомостi
поступово, хоча й не завжди справедливо, визволяється від природних моментів, що існують теоретично, гіпотетично або неісторично, її функцiональна ефективність та суто правова результативнiсть буде залежати винятково від правового Розуму, правового примусу та їх філософсько-правового та нефілософсько-правового осмислення.
Якi ж icyнують давнi та сучаснi, традицiйнi
та нетрадицiйнi джерела позитивно-правової форми (типу) правосвiдомостi та правової культури? Давні джерела мають, у першу чергу, не
тiльки об'єктивнi підстави, оскільки процесуально вiддзеркалює один з істотних аспектів правової дiйсностi – cтатичного позитивного права,
його тісного зв'язку з державою, але й соцiокультурнi та духовнi. За iдеями О. Хеффе, позитивно-правова форма правосвiдомостi та правової культури, зокрема державна, мають стiйкi
першоджерела та досвiднi витоки радикальної
кризи суспiльно-правової свiдомостi перехiдного
співтовариства, породженої кризовим досвiдом
громадянської війни, сформованого в епоху потрясіння основ правового й державного порядку
[13, c.10]. Позитивно-правова форма правосвiдомостi та правової культури мають чіткі, визначені орієнтації їх правових і матеріальних рефлексiй та напрямків артефактового віддзеркалення правової реальності у площину науковометодологiчної реалiзацiї юридичної практики
позитивізму як певного теоретичного обґрунтування формально-догматичного методу, котрим
керуються, як правило, юристи-професiонали,
якi є оcновними її носiями та первинними суб’єктами. Першоджерелами теоретичної позитивноправової форми (типу) правосвiдомостi та правової культури вважаємо персоналiстичну правосвiдомiсть Б. А. Кістяківського, яка, заперечуючи
стержневий принцип юридичного позитивізму абсолютний суверенітет держави та командну
теорію права, досить позитивно ставиться до
практичних досягнень догматичної юриспруденції,
високо цінуючи її здобутки в логічному аналізі існуючих норм, та у науковому дослідженні організаційної статики правової системи за її матеральними артефактами як артефактами правової культури [14, c. 322].
Iстотним розвитком позитивно-правової
форми правосвiдомостi стала монархiчно спрямована позитивно-правова форма особистicної
правосвiдомостi та правової культури К. Бергбома, яка вiбрала до себе, фактично, основнi особ-
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ливості характерного для класичного юридичного позитивізму способу мислення та артфактового його відбиття у формі аксіоми: "самий мерзенний закон обов'язковий, якщо він формально
коректний", заперечуючи у самій iдеї природноправову форму правосвiдомостi та правової
культури [15, c. 139-140]. За його iдеями природно-правова форма правосвiдомостi та правової
культури - це суб'єктивна фантазія та її матеріальне віддзеркалення, суб’ єктивна правосвiдомicть та матеріальний артефакт, а юриспруденція як наукова теорія повинна оперувати не критичним, а догматичним методом [15, c. 129-130].
[7, c. 147]. За правосвiдомicтю Г. Кельзена: якщо
у світі сущого діє причинний зв'язок: "Якщо А,
то Б", то у світі права як належного цей зв’язок
існує за принципом "зобов'язання": "Якщо А, то
повинне бути Б", що значить - якщо виникла несправедливість, то повинна бути дія (санкція) як
наслідок цієї несправедливості: "Правова наука, писав Г. Кельзен, - не має справи з бажаннями,
але тільки з повинністю, не з реальністю, а з ідеальністю" [16, c. 8]. "Чиста теорія права" - теорія
діючого права, та вона не задається питанням,
чи є воно справедливим або несправедливим,
приємним або поганим [7, c. 152-153]. За такою
формою правосвiдомостi будь-який правовий
порядок справедливий: дія норми обґрунтовується не фактичними правовідносинами, а силою
іншої, більше високої норми, яка не може бути
встановлена жодним авторитетом, а тільки "припущена" такою, щоб право, як складна нормативна система, було можливим. Основна норма
статичного права пропонує підпорядкування нормам Конституції та, отже, законодавцеві: "Кожний повинен поводити себе так, як запропоновано автором правового порядку" [7, c. 204], інакше кажучи, як запропоновано волею держави "земного бога". У монархiчно цiлеспрямованiй
позитивно-правовiй свiдомостi Х. Харта поступово, але неухильно розвиваються антропологiчнi її властивостi, можливостi та перспективи
як прiоритетнi за перехiдного кризового правостановлення, що надають можливicть йому вжити термiн «правова людина», що створює правову культуру [8, c. 193-194].
5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямки. Отож, першопринципом позитивноправової форми (типу) правосвiдомостi та правової культури є принцип державного абсолютизму
монархiчної державно-правової свiдомості та
правової культури, тобто визнання єдиним джерелом права, правосвідомості та правової дійсно18

сті державної волі. Такий першопринцип виявляється наскрізним як для традицiйної (класичної)
позитивно-правової форми (типу) правосвiдомостi та правової культури (Дж. Остин), так і для
неопозитивно-правової форми (типу) правосвiдомостi та правової культури (Г. Кельзен, Х.
Харт) [8, c. 116-117]. Юрист з позитивно-правовою формою правосвiдомостi та правової культури змушений виправдовуватись тим, що вiн не
може керуватися природно-правовою формою
правосвiдомостi у той же спосіб, у який він керується державною позитивно-правовою свiдомiстю, позитивним правом і позитивно-правовою
культурою. Але керуватися кожною з них можливо тільки різними способами: так, як цього
вимагає філософія (природне право), філософсько-правова культура, та так, як цього вимагає
позитивна юриспруденція (позитивне право),
позитивно-правова культура. Але як юрист може
бути успiшним у роботi, коли вiн не може думати, не бажає правильно думати? Чи можна правильно розуміти призначення права, правильно думати та правильно діяти, не маючи для цього перспективну методологію мислення або її не розуміючи,
якою є філософія правосвідомості або філософсько-правова форма правосвідомості, що є першосновою широкої суб’єктивно-правової (позитивноправової) форми правосвідомості?
Сподіваємося, що відповіді на зазначені
питання у контексті подальших досліджень позитивно-правової форми правосвідомості та позитивно-правової культури значно допоможуть
виявити сутнісні властивості та специфіку історичної та сучасної української правосвідомості.
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СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ ДЕРЖАВИ
Актуальність теми. Питання щодо сутності держави є однією із базових проблем, які постають перед юридичною наукою протягом усієї
історії її існування. Різні напрями і школи правознавства не завжди давали чітку й однозначну
відповідь на це запитання, а іноді і протирічили
одна одній. Така ситуація дещо ускладнювала
розуміння держави як соціального феномена,
проте різноманітність поглядів і теорій, на нашу
думку, має і корисний момент: кожна з теорій,
акцентуючись на певній ознаці держави, розкриває раніше невідому і недосліджену сторону або
аспект такого соціального явища, як держава доповнюючи тим загальну картину знань про неї.
Одним із багатьох підходів до розуміння сутності та соціального призначення держави є системно-функціональний підхід.
Даний підхід до розуміння держави характерний для таких державознавчих дисциплін, як
теорія управління («класична» теорія управління
є саме державознавчою, а не правознавчою дисципліною, оскільки має на меті дослідження
управлінської діяльності держави, а не права),
теорія державного управління та, частково, адміністративного права. Суть цього підходу зводиться до розкриття поняття держави через такі
взаємопов’язані загальнонаукові категорії, як
“система” та “функція”. Держава розглядається
як системний соціальний феномен, який постає в
якості необхідного елемента соціальної системи,
а саме суб’єкта владно-організуючого впливу на
суспільство, який реалізується через виконання
основних функцій держави.
Ступінь наукової розробки теми. Як було
сказано вище, даний підхід розроблений у межах
державознавчого напряму теорії управління та теорії державного управління. Основні положення
даного підходу висвітлені в працях класиків вітчизняної теорії управління, таких, як Г.В.Атаманчук
[4], В.В.Цвєтков [11], В.Б.Авер’янов [1;2], Б.П.Курашвілі [8], Є.Б.Кубко [7] та інших.
Виклад основного матеріалу дослідження. За всіх розбіжностей у трактуванні держави
та розмаїтті її проявів безсумнівним є те, що
центральним моментому розумінні держави є
закладена в ній потужна владна сила. Власне кажучи, держава тому і є державою і цим відрізняється від інших владних структур, що тільки в

ній зосереджена і тільки нею реалізується в суспільстві державна влада [3, C.57]. З точки зору
системно-функціонального підходу державна
влада становить ні що інше, як характер цілеспрямованих, організуючих та регулюючих дій, які
залежать від керуючого суб’єкта (держави) та
керованого об’єкта (суспільства). Так, за Т.Парсонсом, влада є особливою інтегративною характеристикою соціальної системи, пов’язаною з
підтриманням її цілісності, координацією спільних колективних цілей з інтересами окремих
елементів, що забезпечує функціональний взаємозв’язок підсистем суспільства на основі консентусу гормадян та легітимації лідерства.
У вигляді форми суспільства держава постає одночасно структурою та механізмом суспільного самоуправління [4, с.42]. Держава – це
ядро владно-організуючого впливу суспільства
як самоорганізованої системи (з цього походить
перша й основана частина назви цого підходу –
системно-функціональний). З погляду прихильників даного підходу “немає суспільства як складної самокерованої системи без управління, тобто без державної влади та державного авторитету. Влада виступає як функціональна властивість, іманентна якість соціальної організації суспільства” [11, с.211]. Влада визнається першочерговою умовою реалізації права, яке є наріжним каменем існування держави. Водночас вона
підпорядковується праву, яке покликано чітко
визначити владні прерогативи та функції держави. Ще Т.Парсонс наголошував, що влада посідає
в аналізі політичних систем місце, подібне до
того, яке належить грошам в економічних системах. Влада виконує функції врегулювання групових конфліктів і здійснення комінікації всередині системи [6, с.60]. Сутність держави визначається також тим, що для забезпечення реалізації своїх цілей та функцій вона створює та підтримує в певному обсязі та стані свій аппарат –
сукупність людей, професійно занятих виявленням загальних потреб, інтересів, цілей та волі, їх
інституційним закріпленням та проведенням
державно-правових установлень (норм) в життя
[4, с.42]. Зазначимо, що до особливостей системно-функціонального підходу належить досить
чітке “уособлення” держави в її апараті. На відміну від інших теоретико-правових підходів, які
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під державою розуміють такі досить абстрактні
поняття, як “соціологічна спільнота” (соціологічний підхід), “форма соціальної біології” (природноправовий підхід), “нормативний порядок” (нормативістський підхід), системно-функціональний підхід під державою розуміє саме її апарат, тобто систему державних органів, які здійснюють владноорганізуючий вплив на суспільство.
Держава в особі її апарату має складну структуру та різноспрямовану діяльність: одна його
частина відповідальна за законотворчість, виконання законів і судовий захист прав осіб, інша підтримує внутрішню (правопорядок) та міжнародну
стабільність, безпеку держави, її взаємовідносини
зі світовим співтовариством [4, с.43].
На перший погляд може здатися, що системно-функціональний підхід уособлює принципи тоталітарного, командно-адміністративного
розуміння держави як всесильного адміністративного апарату та повністю відкидає можливість
впливу суспільства на державу” [11, с.211]. Так,
на думку деяких дослідників, “владу можна охарактеризувати як здатність і можливість суб’єкта
(особистості, групи людей, партії, держави) здійснювати свою волю або нав’язувати її іншим
людям, справляти цілеспрямований вплив на
діяльність і поведінку людей за допомогою певного засобу (авторитету суб’єкта, права, насильства або настильницьких методів) навіть усупереч опору і незалежно від того, на чому дана можливість грунтується” [5, с.96]. Насправді такий
погляд протирічить самим принципам системності, на яких грунтується даний підхід. Дослідження будь-якого системного об’єкта в методологічному плані невіддільне від аналізу умов його існування та від аналізу середовища системи
[10, с.19]. Будь-яка соціальна система (в даному
випадку держава), маючи власну внутрішню
структуру (структурований апарат), активно взаємодіє з навколишнім середовищем (іншими суспільними інститутами, групами осіб, окремими
особами), яке також представлено у вигляді системних об’єктів. Останні спричиняють істотний
вплив на структуру та функції держави як складового елементу всієї суспільної системи та умови її організаційного розвитку [7, с.54]. “Держава
“іде” від суспільства і покликана обслуговувати
його потреби, інтереси, цілі та волю. Державноправові інститути є інститутами суспільства і
підлягають його віданню”[4, с.43]. Держава являє собою складне системне утворення, яке містить в собі багато суспільного і яке одночасно
спричиняє величезний вплив на стан та розвиток
суспільства. Між державою та суспільством іс22

нують прямі та зворотні системні зв’язки. Інакше
кажучи, держава є публічною та легітимною владно-організуючою силою суспільства [4, с.43].
Отже, ми визначили, що з погляду системного підходу – держва – це система державних
органів (апарат), які спричинюють владноорганізуючий вплив на інші суспільні інститути
та які разом складають складну систему, головними елементами якої саме і постають держава і
суспільство. Але аналізований підхід має і другу
частину своєї назви – функціональний. Як співвідносяться поняття “система” та “функції” і чи
можна через функції розкрити сутність держави?
Поняття “система” та “функції” наука завжди
визначає як взаємопов’язані, оскільки саме функції визначають зміст і напрям владно-організуючого впливу держави та безпосередньо впливають на спосіб організації державі в особі її
апарату. На нашу думку, саме через аналіз функцій можна розкрити головні сутнісні риси держави, оскільки функція – це прояв іманентних, специфічних властивостей певного явища (держави). У функціях держави акумулюються такі її
властивості, які випливають з її якісної самостійності як соціального феномена: 1. Функція держави випливає з її сутності та визначається її
призначенням в суспільстві. 2. Функція держави
– це напрями її впливу на суспільство, потреба
здійсненні яких породжує необхідність існування держави як суспільного феномена. Можна
сказати, що функція держави характеризує саме
такий напрям її діяльності, без якого суспільство
в даний час обійтись не може. 3. Функція відображає найбільш істотні, головні риси держави і
спрямована на виконання провідних завдань, які
стоять перед державою на певному етапі її розвитку. 4. Функції держави водночас і сталі, і динамічні. Сталість (постійність) функцій держави
означає стабільність, безперервність їх дії. Про
постійний характер функцій держави можна казати в тому сенсі, що вони постійно притаманні
державі. Але це не означає, що незмінним лишається механізм і форми здійснення функцій
держави, які можуть змінюватися та розвиватися
у зв’язку з потребами суспільства.
Отже, функції держави – це основні напрями внутрішньої та зовнішньої діяльності
держави, в яких відображаються та концентруються суть та призначення держави як самостійного соціального феномена.
У теорії держави і права досить детально
досліджено проблему функцій держави. На сьогодні аксіомою вважається так званий об’єктний
підхід до класифікації функцій держави, згідно з
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яким усі державні функції залежно від об’єкта
державного впливу поділяються на внутрішні та
зовнішні. До внутрішніх функцій належать: економічна, соціальна, кільтурно-освітня, екологічна, функція оподаткування та функція охорони
прав і свобод громадян. Зовнішніми функціями є:
функція оборони країни, функція забезпечення
миру, функція забезпечення та підтримання
зв’язків з іншими країнами та функція інтеграції
в світову економіку [9, с.200-208]. Але чи може
такий підхід до класифікації функцій держави
повністю охарактеризувати її системну природу?
На думку прихильників системно-функціонального підходу, такий спосіб класифікації функцій
держави не зовсім продуктивний. Критиці підлягають два моменти такої теорії. По-перше, незрозумілою та нелогічною вважається ситуація, коли функціями держави вважається одне, а державними функціями чи функціями суб’єкта владного впливу – щось інше. По-друге, піддається критиці твердження теоретиків права про те, що функції держави необхідно відмежовувати від
функцй органів держави.
Перша позиція аргументується тим, що теорія держави і права вивчає лише так звані “основні” функції держави. Що ж стосується “неосновних” функцій та функцій органів держави, то
вони розглядаються лиш у зв’язку з необхідністю
виділити з них найбільш широкі “основні” функції. По відношенню до інших, неосновних, функцій теорія держави і права обмежується твердженнями про те, що вони також важливі та входять до складу основних функцій. При цьому
сама можливість того, що величезна кількість
державних функцій може бути вичерпно описана
за допомогою логічної системи понять, фактично
виключається [8, с.170]. У теорії права склалося
недостатнє розмежування двох взаємопов’язаних
але несумісних категорій: соціального призначення держави та її функцій, а в більш загальному вигляді – категорій змісту і форми. Змішування цих категорій призвело до того, що основними функціями держави визначають як окремі
елементи його призначення (соціальний захист
населення, забезпечення миру тощо), так і окремі
види діяльності держави (охорона правопорядку,
стягування податків). Для визначення істинних,
справді основних функцій держави пропонується
застосувати загальну теорію систем, згідно якоїї
будь-яка система має виконувати три основні
функції, які забезпечують рух системи в просторі: збереження, зростання та розвиток. Під зростанням розуміють кількісні зміни системи, а під
розвитком – її перетворення та якісні зміни. Так

фіксується справді перехідна форма збереження
та розвитку. В реаліній дійсності, на думку представників системно-функціонального підходу,
держава виконує функцію стабілізації суспільного життя в нерозривному діалектичному зв’язку з
функцією її розвитку, або більш точно – з функцією забезпечення розвитку суспільного життя
[8, с.186-187].
Аргументація другої позиції більше характеризує розуміння держави як системи її органів
(апарату). З погляду системно-функціонального
підходу система органів держави з верху до низу
здійснює одну і ту ж систему функцій держави –
кожний орган у межах своєї компетенції. Органи
держави не мають якихось функцій, відмінних
від функцій держави. Функції держави як
суб’єкта владного впливу – це і є функції державних органів, та навпаки. Саме функції держави,
а не що інше, визначають особливості організаційної структури державних органів.
Отже, ті функції держави, які виділяються
загальною теорією держави і права, є не основними, а похідними від загальносистемних функцій держави – стабілізації та розвитку, які знаходяться в постійній діалектичній взаємодії. Вони
конкретизуються в більш дрібних функціях, які
фактично є процесом реалізації функцій окремих
державних органів. Форми реалізації функцій
держави її апаратом ототожнюються з основними формами діяльності державних органів і поділяються на провові та неправові.
Висновки. Системно-функціональний підхід визначає державу як системне явище, сутність якого розкривається через його функції.
Системність поняття держави означає, що держава постає як структурний елемент суспільної
системи, де постає як суб’єкт владно-організуючого впливу на суспільство. Держава також
являє собою систему органів (апарат), кожен з
яких відповідає за виконання певної функції
держави. Саме функції держави визначають особливості побудови органів державної влади. Владний вплив держави в межах системи “державасуспільство” не є одностороннім, оскільки між
суб’єктом (державою) та об’єктом (іншими структурними елементами суспільства) існують як прямі, так і зворотні зв’язки, які взаємовпливають на
всі елементи системи. Це означає, що не тільки
держава визначає якому бути суспільству, а і суспільство визначає якій бути державі.
Системно-функціональне розуміння держави визначає її як суб’єкт владного впливу, під
яким фактично розуміється її апарат, тобто система державних органів, які через реалізацію
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власних функцій здійснюють функції держави,
які, в свою чергу конкретизують такі системні
функції держави як стабілізація та розвиток.
Тобто держава – це владний апарат, який створюється для забезпечення впорядкованого та
безпечного життя певної соціальної спільності –
громадян держави.
Зазначимо, що системно-функціо-нальний
підхід до розуміння держави, характеризуючи її
як суб’єкт владно-організуючого впливу, ніколи
не звертається до питання “кому належить влада?” та “чи справедливо вона комусь належить?”.
Можна сказати, що даний підхід не аксіологічний, а онтологічний (чи, навіть, прагматичний)
до розуміння держави. Тобто найбільш прийнятною вважається та форма держави або та форма
здійснення державної влади, яка найбільш ефективна для даного типу суспільства, здатна забезпечувати стабільність і розвиток суспільства
найбільш адекватними правовими та похідними
від них неправовими методами.
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THE STATE AND THE SYSTEM APPROACH
Summary
In accordance with the system approach the state is the subject of state power. The state identifies
with a system of it’s authority. It realize the functions of the state/ The basic functions of a state system are:
stabilization and control.
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ПУБЛІЧНЕ РЕЧОВЕ ПРАВО ЯК ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
ТА ЙОГО АНАЛІЗ У ПРАЦЯХ В.Л.КОБАЛЕВСЬКОГО
Постановка проблеми. Розвиток науки
адміністративного права у нашій країні відбувався досить складно, оскільки часто траплялося
так, що прогресивні періоди наукових пошуків
змінювалися регресивними. Подібний синусоїдальний рух вітчизняних адміністративно-правових досліджень призвів врешті-решт до того, що
сьогодні, коли більшість європейських країн має
добре розроблене і таке, що відповідає сучасним
реаліям, адміністративне право, ми змушені знову і знову озиратися назад і повертатися до вивчення тих правових інститутів, які були „загублені" у періоди регресу адміністративно-правової
науки. У якості таких недостатньо розроблених
інститутів адміністративного права залишаються
інститути адміністративної юстиції, адміністративної процедури, адміністративного договору тощо.
Поряд з цим є і такі напрямки адміністративноправових досліджень, які взагалі „загубилися" на
теренах нашої історії і згадування про які викликає
непідробний інтерес як до такого, що зазвичай було невідоме теорії адміністративного права. Одним
з таких є інститут публічного речового права.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Аналіз сучасної адміністративно-правової літератури свідчить, що на теперішній час інститут
публічного речового права не досліджується ні з
позицій сучасності, ні з історичного погляду, що,
власне кажучи, і надає нашій розмові певної актуальності та цікавості.
Метою автора у даній статті є висвітлення
аналізу публічного речового права як інституту адміністративного права у працях В.Л.Кобалевського.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Аналіз адміністративно-правової літератури минулих років однозначно свідчить про те, що інститут
публічного речового права є одним з тих інститутів, існування якого на сторінках вітчизняної правової літератури обмежувалося незначним відліком
часу і пов'язувалося в основному з прізвищем
В.Л.Кобалевського, на аналізі наукової спадщини
якого ми і зупинимося детальніше.
Публічне речове право, на думку В.Л.Кобалевського, належало до одного з найважливіших інститутів адміністративного права, що підтверджується його словами: „Серед окремих
проблем публічного права, мабуть, найбільший

теоретичний і практичний інтерес має питання
про юридичну природу відносин у галузі так званого публічного речового права. Насправді, у державі, яка взагалі не знає приватної власності на нерухомість, у державі з націоналізованою землею,
надрами, лісами, фабриками, заводами, крупними
будівлями тощо, вивчення питань публічного речового права, майже не розроблених у юридичній
науці, має особливе, виключне значення, оскільки
саме тут необхідно шукати усю своєрідність правового укладу життя у Республіці" [1, с. 155].
Розпочинаючи дослідження публічного речового права, автор виходить з панівної на той
час позиції, що публічні речі становлять частину
державної власності, яка складалася з таких видів: 1) майна загального користування (площі,
вулиці, судоходні річки); 2) майна, що перебуває
в індивідуальному користуванні (державні квартири, орна земля); 3) майна „адміністративного",
що обслуговує державне підприємство чи установу; 4) „фіскального" майна, яке перебуває в
цивільному обігу (продукція державних підприємств) [2, с.20]. Наявність державної власності
крім іншого свідчила і про те, що її головним
розпорядником виступав активний суб'єкт публічно-правових відносин або, іншими словами,
державні органи, підприємства, установи тощо,
що неминуче вимагало встановлення юридичної
природи прав зазначеного суб'єкта на об'єкти
державної власності. Зокрема, В.Л.Кобалевського дуже цікавило питання, чи справді у підґрунті відносин публічної влади до державного
майна лежить інститут власності, подібний тому,
як це має місце у приватно-правових відносинах
громадян між собою.
Шукаючи відповідь на зазначене запитання, вчений проаналізував два основні на той час
погляди, які стосувалися концепції державної
власності. Представники першого з них вважали,
що у суспільстві паралельно з приватною власністю може мати місце та визнаватися державна
або публічна власність, права публічного суб'єкта на яку є зовсім іншими, ніж права на об'єкти
приватної власності. „За загальним правом це
майно не підлягає відчуженню, перебуває у
своєрідній залежності від публічної влади; порядок придбання, а так само порядок використання
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його регулюється нормами публічного права.
Іншими словами, тут ми бачимо вже присутність
тих публічно-правових рис, які відсутні у правах
публічної влади на фіскальне майно і які не дозволяють говорити про інститути приватної власності"
[3, с.228]. Отже, подібні висновки свідчили про
намагання їх авторів обґрунтувати наявність двох
принципово відмінних видів власності – державної (публічної) і приватної. Автори ж іншої концепції, навпаки, стояли на позиції єдності інституту
приватної власності, зазначаючи, що немає жодних
підстав розчленовувати поняття власності на публічну та приватну. „Право власності казни нічим не
відрізняється від права власності усіх інших суб'єктів цивільного права" [3, с.228].
Проаналізувавши
зазначені
погляди,
В.Л.Кобалевський дійшов висновку, що кожна з
цих концепцій не є цілком правильною. Для власності, підкреслював автор, характерний елемент особистий, егоїстичний (fur sich), без якого
сутність інституту власності не може бути розкрита і з'ясована. У державній власності радянської держави, яку називали народною, цей елемент відсутній. В.Л.Кобалевський підкреслював:
„органи влади, у віданні яких це майно перебуває, володіють по відношенню до нього лише
посадовими правами та обов'язками". Перед нами, робить висновок автор, майно, яке не перебуває взагалі у власності будь-кого [4].
Водночас, наголошував автор, усім дуже
часто доводилося чути такі слова, які на перший
погляд суперечать викладеному вище. І справді,
як необхідно розуміти вислови „міський парк",
„міська площа", „міський театр"? Подібні вислови створюють враження, що нібито і парк, і площа, і театр належать на праві власності певному
публічному суб'єкту. Але насправді це не так.
В.Л.Кобалевський був упевнений, що зазначені
вислови не можна розуміти як визнання юридичної особи за державою і внутрішньодержавними
територіальними корпораціями та інституту права власності у відносинах влади до публічних
доменів (публічного майна). „їм відповідає інша,
цілковито визначена правова реальність. Вислів
„міський парк, міська площа такого-то міста" висловлює ту думку, що дана нерухомість перебуває
у господарському й адміністративному віданні міських органів влади, входить до складу даної, відносно замкнутої, адміністративно-територіальної
одиниці, утримується у більшості випадків за рахунок коштів населення, яке мешкає на цій територіальній одиниці (місцевий бюджет)" [3, с.232].
Подібні висновки поступово наближали
вченого до відповіді на озвучене вище запитання
26

щодо юридичної природи прав публічного суб'єкта на назване та подібне до нього майно. Кінцевий висновок при цьому був зроблений після
аналізу особливостей та меж прав, якими були
наділені зазначені суб'єкти по відношенню до
публічного майна. Проведені оцінки показали,
що все зводиться до визнання за певним видом
органів адміністративної та господарської влади
прав посадового характеру на це майно. Отже,
був зроблений висновок, що публічне майно не є
об'єктом власності того або іншого публічноправового суб'єкта і є нічим іншим, як вилученим з приватної власності майном, яке за законом перебуває у службовому віданні та управлінні певних органів публічної влади.
Поряд з цим, В.Л.Кобалевський намагався
вирішити питання і щодо юридичної природи
прав публічних суб'єктів на так зване фіскальне
майно. Особливості зазначеного майна, способів
набування та передачі прав на нього при першому наближенні свідчили про те, що у відносинах,
які виникали щодо останнього між державними
органами або іншими державними суб'єктами та
приватними особами, владний елемент відсутній.
Отже, кажучи іншими словами, відносини, які
мали місце між публічними суб'єктами та приватними особами з приводу передачі прав на фіскальне майно, регулювалися нормами цивільного
права. Для подібних висновків, звичайно, існували певні підстави. І справді, продаж, купівля, передача в оренду фіскального майна ззовні виглядала як звичайна приватноправова угода. Але
тільки ззовні, що і доводив В.Л.Кобалевський.
Так, розмірковуючи з цього приводу, вчений виходив з того, що зазначені відносини також мають службовий характер, оскільки участь владних суб'єктів у цивільному обороті не перетворює їх у приватних осіб і не змінює характеру
прав та обов'язків останніх. Посадовий характер
прав та обов'язків публічно-правового суб'єкта
щодо фіскального майна глибоко відрізняє його
право від прав, які випливають з приватної власності. І фіскальним майном, як і публічними доменами, посадова особа може розпоряджатися
тільки у інтересах, в законі встановлених, та у
межах компетенції, законом визначеної, із зверненням до державної казни (або місцевих бюджетів) усіх коштів, які можуть бути отримані
від цих операцій. Присвоювання доданої вартості
тими посадовими особами, яким закон доручив
здійснення тих або інших цивільних угод щодо
державного майна, абсолютно виключається і
якщо останнє буде мати місце, то тільки як кримінально-карана дія. Купівля та продаж майна є лише
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приватноправовою формою акта, завдяки якому
певна річ виходить із складу фіскального майна та
перетворюється у будь-чию приватну власність,
або, навпаки, з приватної власності громадянина
переходить у склад майна, яке перебуває у посадовому віданні публічно-правового суб'єкта. Отже,
робить висновок автор, юридична природа права
публічно-правового суб'єкта на публічні домени та
фіскальне майно абсолютно однорідні і зовсім не
можуть бути підведені під поняття власності, байдуже - будемо ми казати про власність приватну чи
публічну [3, с.233-234].
Подібні міркування дозволили В.Л.Кобалевському зробити кілька принципових висновків, значущість яких для адміністративно-правової науки і сьогодні залишається безперечною.
Так, по-перше, вчений довів, що права активних суб'єктів управлінської діяльності на
майно, що перебуває у їх володінні, користуванні, розпорядженні, принципово відрізняються від
права власності, що і не дозволяє називати
останніх власниками такого майна. Активний
суб'єкт у даному випадку володіє по відношенню
до публічного майна службовими функціями,
пов'язаними ні з чим іншим, як з управлінням
таким майном. З цього робиться висновок, що
публічні речі є власністю народу, який і є їх повноправним власником. По-друге, зазначене повною мірою стосується не тільки публічних доменів, а й так званого фіскального майна, права,
на яке також мають службовий, публічно-правовий характер. По-третє, автор фактично запропонував відмовитися від терміна „державна власність" як поняття, що не є власністю у юридичному розумінні цього слова, замінивши його дефініцією „публічне речове право".
Не менш важливим питанням, ніж загальний аналіз публічного речового права, для
В.Л.Кобалевського було і те, що пов'язувалося із
дослідженням способів набуття та втрати посадових прав на майно у публічному праві, що
означало ніщо інше, як набуття та втрату права
власності з боку приватних осіб на це майно або,
іншими словами, перетворення приватного майна в майно публічне і навпаки.
Зрозуміло, що серед двох основних способів
набуття або втрати посадових прав на майно
В.Л.Кобалевського як ученого-адміністративіста
найбільшою мірою цікавили ті з них, які мали назву публічно-правових (націоналізація та денаціоналізація, реквізиція та конфіскація і частково концесія), тоді як приватноправові способи вчений
відносив до предмета науки цивільного права.

Найбільш жорсткими за своїми наслідками
способами набуття (втрати) прав на майно вчений справедливо вважав націоналізацію (перехід
майна з володіння приватних осіб у посадове володіння органів влади як соціальний захід, спрямований на знищення приватної власності на ті
або інші об'єкти, які перебували раніше у цивільному обігу) та денаціоналізацію (соціальний
захід, спрямований на поновлення приватної власності на націоналізоване майно), які, на його думку, не були нормальними способами і мали характер соціальної реформи. Націоналізація та денаціоналізація становили адміністративний акт, який
базувався на спеціально виданих з цього приводу
законодавчих постановах і набував характеру актів
публічного володарювання та обволікався у відповідні публічно-правові форми [3, с.269].
Націоналізація отримала у нашій країні
наприкінці другого десятиріччя - початку третього десятиріччя XX століття широке застосування. Наприклад, в УРСР до моменту переходу до
нової економічної політики усі будівлі у містах і
поселеннях міського типу було націоналізовано.
Процес же денаціоналізації мав значно скромніший вигляд. Це було пов'язано з тим, що законодавство чітко визначало той невеликий перелік
об'єктів, який міг бути повернутий минулим власникам (наприклад, денаціоналізованими могли
бути тільки ті житлові будинки, які за своєю оцінкою не давали до революції права брати участі
у виборах до органів міського самоврядування).
Отже, як бачимо, націоналізація та денаціоналізація були за своєю суттю такими механізмами (способами) отримання (втрати) прав на
публічне майно, які були абсолютно недемократичними та неправовими і могли знайти своє застосування лише в революційну епоху, тобто
часи, коли право втрачає свій регулюючий вплив
на суспільні відносини. Підтвердження цьому
можна знайти в нашій недалекій історії, коли
спочатку була цинічно проведена приватизація
державної власності, яка призвела до того, що
народне багатство було передано у власність олігархів, а тепер здійснюється сумнівна за своїми
правовим та соціальним змістом реприватизація.
Наступними способами переходу посадових прав на об'єкти речового права, які розглядалися В.Л.Кобалевським у межах даної проблематики, були реквізиція та конфіскація.
Під реквізицією радянське право [5] розуміло таке, що застосовується через державну необхідність, примусове вилучення державою майна, яке перебуває у володінні приватних фізичних та юридичних осіб, а також кооперативних
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та інших громадських організацій. Процес реквізиції складався з двох частин: а) знищення або
обмеження власності приватних осіб або громадських організацій на майно та б) відшкодування.
Перша частина обіймала у собі видання
органами (економічними радами союзних республік), яким дозволялося приймати рішення про
реквізицію, адміністративного акта про проведення зазначеного заходу і власне процес реквізиції майна, здійснення якого покладалося на
адміністративні відділи губернських та окружних виконавчих комітетів. Безперечно, позитивним моментом існуючого на той час порядку реквізиції було намагання влади створити такий
порядок її проведення, який би максимально
охороняв інтереси приватних осіб від свавілля
адміністрації. Так, при кожній реквізиції у день
вилучення майна посадовою особою адміністративного органу мав складатися акт, де чітко визначалися законні підстави для проведення реквізиції,
найменування особи, яка позбавлялася майна, описувалося майно, яке вилучалося, порядок його передачі державі тощо. Під час складання зазначеного акта мали бути присутніми, крім посадової особи та власника майна, два свідки, які також підписували акт про реквізицію.
Останньою стадією реквізиції була стадія
відшкодування власнику майна збитків, завданих
йому реквізицією. Визначення вартості винагороди
здійснювалося виходячи із середніх ринкових цін,
які існували на момент проведення реквізиції, спеціальною оціночною комісією, до складу якої входили представники адміністративних, фінансових
відділів і відділів торгівлі (РРФСР) або місцевого
господарства (УРСР) губернських чи окружних
виконавчих комітетів [3, с.274-278].
Близькою за своїм характером до реквізиції була конфіскація майна, яка визначалася як
безоплатне примусове вилучення публічною
владою майна, що належить приватним особам
[3, с.278]. Проводячи аналіз зазначеного способу набуття та втрати прав на майно у публічному
праві, В.Л.Кобалевський справедливо наголошував на тому, що конфіскація є більш суворим
способом вторгнення у приватне життя особи,
ніж реквізиція. Це пов'язувалося з тим, що конфіскація не передбачала ніякого відшкодування
колишньому володільцю майна, мала безоплатний характер. Поряд з цим вона не переслідувала
і мети, властивій реквізиції. Шляхом конфіскації
влада не намагалася забезпечити здійснення тої
чи іншої публічної служби. Конфіскація переслідувала інші цілі, а саме: примушення громадянина до виконання покладених на нього обов'яз28

ків. За всіма іншими ознаками реквізиція та конфіскація збігалися.
Усі можливі випадки проведення конфіскації зводилися або до конфіскації, яка наставала
за рішенням суду як захід соціального захисту,
передбаченого Кримінальним кодексом, або до
конфіскації, що здійснювалася в адміністративному порядку.
Оцінюючи викладене щодо реквізиції та
конфіскації, необхідно зазначити, що правові
підстави їх проведення, а також засоби забезпечення законності подібних заходів у ті часи не
відповідали потребам забезпечення приватних
інтересів, що призводило до масових порушень
прав приватних осіб. Значна кількість адміністративних актів, які дозволяли проведення реквізиції та конфіскації, видана у своїй більшості невищими органами влади та управління, практична
відсутність судового контролю за проведенням
останніх та недосконалість адміністративного порядку оскарження неправомірних дій адміністративних органів, повне нехтування інтересами особи заради інтересів держави - усе це ті фактори,
яки приводили до перетворення нашої країни у
тоталітарну державу, до виникнення фактів голодомору в Україні у 30-х роках XX століття.
Що ж стосується концесії як останнього
способу переходу до держави прав на майно
приватних осіб, то В.Л.Кобалевський зазначав,
що терміном „концесія" називаються у радянському праві дві категорії актів: а) акти, які надавали приватним особам (іноземним підприємцям) право здійснювати на території СРСР підприємницьку діяльність, що за радянським правом не могла бути здійснена приватними особами у іншому порядку, та б) акти, через які іноземному підприємцю передавалися у більш-менш
тривалу експлуатацію на певних умовах державні підприємства. Особливістю таких договорів
був той факт, що в обох випадках при закінченні
строку договору підприємець позбавлявся усіх
прав на підприємство, яке після цього переходило до складу державного майна [3, с.280-281].
Висновки. Отже, як бачимо, В.Л.Кобалевський піддав досить докладному аналізу теорію речового публічного права і розглянув
останню як окремий інститут адміністративного
права. Зроблені ним висновки, з одного боку,
представляють досить цікавий історичний матеріал, який дозволяє не тільки прослідкувати етапи розвитку науки адміністративного права, а й
дещо краще зрозуміти ті соціальні процеси, які
мали місце у нашій країні у 20-х -30-х роках минулого століття, з іншого - відкривають нові на-
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прямки для адміністративно-правових досліджень, спрямованих на реформування провідної
галузі публічного права України.
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In the article first analyzed scientific looks of V.L. Kovalevskogo to the public law of things as institute of administrative law.
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ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ СВОБОДИ
Постановка проблеми. Трансформація вітчизняної правової системи у напрямку класичного поділу права на публічне й приватне зумовила переосмислення на законодавчому рівні деяких понять і категорій. Серед останніх варто
виділити “свободу”, яка традиційно пов’язана з
правом приватним, адже є простором для самостійних дій суб’єкта відповідно до власних інтересів. “Приватне право регулює відносини на
засадах координації. Абсолютну перевагу тут
мають диспозитивні норми, а правове регулювання відбувається на засадах децентралізації”
[22, с. 90]. Підкреслюючи диспозитивну природу
приватного права, категорія свободи може бути
охарактеризована як новела української цивілістики. У тексті Цивільного кодексу вона використовується у словосполученнях “вільне волевиявлення” ( ч. 1 ст. 1 ЦКУ), “свобода договору” (п. 3
ч. 1 ст. 3 ЦКУ), “свобода підприємницької діяльності” (п. 4 ч. 1 ст. 3 ЦКУ), “право на свободу”
(ст. 288 ЦКУ), “особа здійснює свої цивільні
права вільно” (ч. 1 ст. 12 ЦКУ) [1]. Крім того,
про неї йдеться у цивільно-правових нормах, які
містять звороти “незалежно від волі інших осіб”,
“власний” або “свій” розсуд.
Філософсько-правове дослідження категорії “свобода” у цивільному праві зумовлено процесом інтеграції метафізичних ідей і даних
юриспруденції. І це не випадково. Для поглибленого розуміння правових явищ, їх подальшого розвитку недостатньо лише емпіричних
даних, які можна отримати при вивченні законодавства та юридичної практики. Звернення
до загальнонаукових категорій, які відображають
ціннісні й методологічні аспекти пізнання, допомагає уникати неточностей при законодавчому
закріпленні багатогранних термінологічних зворотів. Відтак виникає потреба загальнотеоретичного аналізу категорії “свобода” у контексті сучасних цивільно-правових відносин.
Ступінь наукової розробки проблеми.
У новітній юридичній літературі дослідницький
інтерес цивілістів викликають питання законодавчого закріплення принципу свободи договору як
однієї з основних засад приватного права. Так, питання вільного волевиявлення сторін договору,
меж вільного розсуду при його виконанні, реалізації свободи договору в законодавчих нормах
30

розглядаються у монографічних дослідженнях
М.О.Гри-гор’євої, А.В. Луць, А.Н. Танаги [7, 10,
16]. Водночас не залишаються поза увагою і
філософські аспекти реалізації свободи індивіда в інститутах договору та власності у працях
як вітчизняних, так і зарубіжних авторів (С.С.
Алексєєв, В.В. Мадіссон, М.Г. Патей-Братасюк,
Г. Радб-рух, Р. Циппеліус) [2, 11, 13, 15, 20].
Метою статті є загальнотеоретичний аналіз
динаміки свободи у сучасних цивільних правовідносинах. Відповідно до поставленої мети розв’язуються такі завдання: визначення юридичної природи власності як однієї з форм і напрямків вираження автономії індивіда; обґрунтування динаміки
свободи у договірних відносинах, заснованих на
вільному волевиявленні суб’єктів права.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дедалі очевиднішим стає те, що розбудова
демократичної держави безпосередньо залежить
від ступеня зрілості, сили особистісного “Я” кожного індивіда. Світовий досвід демонструє, що
значну роль у формуванні саме таких особистостей відіграє нормально функціонуюча майнова
сфера суспільного життя. Інакше кажучи, відносини, які становлять фундаментальну складову
предмета регулювання цивільного права.
Відносини власності є тією засадою, на
якій можливе формування сильного, вільного у
своїх діях і міркуваннях індивіда [13, с. 35].
Власність – це не просто мета і умова господарювання. Її місія значно ширша і глибинніша.
Власність антиномічна: з одного боку, власність
є чинником, який поляризує суспільство на заможних і незаможних. З іншого – приватна власність позитивно впливає як на окремого індивіда,
так і на все суспільне буття. З процесом виокремлення особистості зі спільноти постала проблема виникнення права на приватну власність.
Окремий індивід зі своїми специфічними цілями
вимагає визнання за ним права на власність, що
слугує засобом для досягнення тієї чи іншої мети. Людина як фізична істота, продовжуючи себе
у часі, відчуває потребу в інших предметах, речах. Без них вона не ствердиться як особистість,
не виживе як індивід. За Гегелем, щоб не залишитися абстрактною, свобідна воля повинна
перш за все дати собі наявне буття, яким є речі
[6, с. 94]. Людина має бути власником. Це необ-
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хідно. Інакше вона не зможе проявити свою волю. Гегель розробляє ці ідеї у вченні про громадянське суспільство як суспільство власників, що
взаємно обмінюються речами, якими володіють.
Предметом власності й обміну може стати все,
що завгодно, окрім того, що є невідчужуваним.
Тобто “моя власна особистість і загальне буття
моєї самосвідомості… моя особиста свобода волі, моральність, релігія” [6, с. 278].
Приватна власність, на думку Й. Колєра,
“народжує енергію та спонукає до праці. Вона
дає можливість отримати винагороду безпосередньо після закінчення роботи. Вона дає людині
можливість вільно, без сторонньої допомоги, поза рабською залежністю від сім’ї, прагнути досягнення своїх цілей. Вона сприяє розвитку господарських здібностей. Отже, народи в приватній
власності віднайшли джерело прогресу і культурної могутності” [9, с. 51]. Безпосередньо з приватною власністю, виділенням окремої особистості зі спільноти пов’язана проблема ствердження
індивідуальної свободи, особистісних прав.
Й.Колєр наголошував, що „поряд із розвитком
права власності розвиваються й особисті права”
[9, с. 45]. С.Л. Франк називав єдиною умовою
реальної свободи особистості сферу матеріальних благ або їх джерел, яка у формі “речового
права” чи “володіння” перебуває у безпосередньому зв’язку з людською особистістю. За його
твердженням, приватна власність пов’язується з
вільним самовизначенням людської особистості,
поза яким немає реального “суб’єкта права”, а
тому немає і правового порядку [17, с. 318-319].
На думку сучасного дослідника В.В. Мадіссона,
“приватна власність, як про це свідчить історичний розвиток людського суспільства, має свої
переваги, зокрема відповідає принципам індивідуальної свободи людини, є сильним стимулом
активної економічної діяльності, демократичною
формою, оскільки між приватними власниками
встановлюються відносини як між рівними
суб’єктами господарювання” [11, с. 104]. Р. Циппеліус вважає, що “громадянська свобода знаходить підґрунтя у приватній власності: у царині,
в якій особистість може порядкувати згідно з
власними уявленнями, в якій вона не в останню
чергу знаходить також частину економічної незалежності” [20, с. 235].
Цивільне законодавство надає можливість
відчути пересічному громадянинові свою значущість у соціумі, свою роль і вагу в суспільному
просторі. Власність спонукає до творчого пошуку,
до саморозвитку. Формує патріотичні почуття, потребу бути діяльним, ініціативним. Із власністю

людина набуває почуття самоповаги. За переконанням Б.М. Чичеріна, “Першим явищем свободи в
навколишньому світі є власність. Як розумна істота, людина накладає свою волю на фізичну природу і підпорядковує її собі” [21, с. 120].
Власник прагне свободи для діяльності. Інакше він не ствердить себе, не реалізує свої фінансові та духовні можливості. “Приватна власність, – як писала Симона Вейль, – є життєвою
потребою душі” [5, с. 55]. “Обґрунтувати приватну власність означає показати її необхідність
для людини, її життєву доцільність і духовну вірність” [8, с. 264].
Власнику необхідно розпоряджатися своїм
майном. Його самість вимагає свободи для самореалізації. Основні компоненти власності – право
набуття, користування і відчуження – є відображенням свободи волі власника. Останній на свій
розсуд може учиняти з набутою ним власністю
все, що вважає за потрібне [3, с. 335]. Для нього
власність – не просто предмети чи речі. Це він
сам. Якщо будуть зруйновані вони – буде зруйнований і він.
Свобода власності водночас постає як свобода договору. Таку позицію обстоює Г. Радбрух, досліджуючи статику речового права і динамічний характер зобов’язань. Власність стає
економічним центром договірних правовідносин,
які наділяють владою у господарській сфері. Динамізм такого правового життя, в якому об’єкт
права “весь час у русі”, рішуче підриває статичний консерватизм, при якому об’єкти права завжди мають певне місце осілості в юридичній
сфері. “Пусковим механізмом” світу, який перебуває в постійному русі, німецький учений називає свободу договорів [15, с. 161].
Принцип договірної свободи у взаємозв’язку з інститутом приватної власності розглядав Й.О. Покровський, називаючи його основою
всього цивільного устрою. Будь-який договір є
здійсненням приватної автономії, тієї активної
свободи, яка становить необхідне припущення
самого цивільного права [14, с. 245-250]. Підкреслюючи диспозитивність як один із основних
елементів цивільно-правового методу регулювання, принцип свободи сьогодні найбільш виразно реалізується у договірних відносинах.
С.С.Алексєєв називає диспозитивністю таку
юридично значиму свободу волі учасників відносин, відповідно до якої вони набувають і здійснюють свої цивільні права завдяки власній волі
та інтересові, а свободу договору – найвищим її
проявом [2, с. 255]. Як зазначає А.С. Довгерт,
проявом фундаментального принципу автономії
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людини у майновому обігу є свобода договору,
яка унеможливлює адміністративні втручання у
дану сферу [19, с. 11].
Варто погодитись із Р. Циппеліусом, що в
організованому суспільстві правове регулювання
інтересів не завжди повинно здійснюватися через
акти державної влади. Вони можуть бути передані й на самооформлення зацікавлених сторін.
Право на самоврядування громадян реалізується
не лише через їх демократичну участь у процесах
державного регулювання. Значно більшою мірою
це відбувається безпосередньо та дієво через
„приватну автономію”, завдяки якій вони в обмеженому обсязі самі регулюють взаємні відносини і впливають на конкретне оформлення своїх
прав та обов’язків [20, с. 222]. При цьому видається за доречне пригадати твердження Б.М. Чичеріна: “Власність... є явищем свободи по відношенню до фізичного світу; договір є явищем
свободи по відношенню до інших осіб. Взаємні
відносини вільних осіб, не пов’язаних жодними
спеціальними зобов’язаннями, можуть визначатися лише узгодженням воль” [21, с. 138].
Для безпосереднього формування договірних правовідносин самими суб’єктами необхідно
дотримуватися ряду умов, сукупність яких у теорії цивільного права отримала назву свободи договору. Серед них належить виокремити ініціативу суб’єктів, засновану на інтересі. Отже, реалізуватися свобода договору, як і надані нею
правочинності, можуть лише при збігові права з
інтересом. Якщо ж такого взаємопроникнення
немає, знижується зацікавленість, а відтак – і активність суб’єктів. У такій ситуації свобода договору стає “непотрібною”, зайвою. З іншого боку, саме вона і підвищує ініціативність контрагентів, дозволяє поєднати право з інтересами.
Для того щоб ініціатива суб’єктів, заснована на інтересі, реалізувалась у правовідносинах,
договір, по-перше, не повинен зазнавати зовнішнього впливу. Тобто констатується неприпустимість примусу. Сторони вільні у вирішенні питання щодо виникнення самих відносин. Воля
сторін повинна бути не лише взаємною, але й
узгодженою. На цьому наголошував Й.О. Покровський, підкреслюючи також, що для виникнення договору, як і будь-якого юридичного акту, необхідною є не тільки воля, але й її виявлення [14, с. 245]. По-друге, свобода договору передбачає можливість вільного вибору особою,
яка бажає укласти договір, майбутнього контрагента. По-третє, сторони можуть вільно визначати характер (вид, тип) договору, який вони укладають та його умови (зміст) [18, с. 444-445].
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Звісно, свобода договору у всіх її аспектах
не може мати абсолютного характеру. Навіть в
умовах ринкової економіки вона неминуче підлягає тим чи іншим обмеженням, встановленим у
публічних інтересах. З цього приводу В.В. Луць
підкреслює, що свобода договору існує в рамках
чинних нормативних актів, звичаїв ділового обороту [19, с. 438]. Свобода договору не безмежна.
Вона здійснюється у певних природних рамках,
визначених критеріями справедливості, добросовісності та розумності [19, с. 11]. Основою договірної свободи є індивідуальна свобода, яка має
відносний характер. “Приймаючи відповідне рішення, громадяни й юридичні особи повинні керуватися існуючими у цей час законами. Закон у
такому випадку виступає в ролі обмежувача свободи договорів” [4, с. 160-161].
Варто зауважити, що цивільний кодекс не
тільки декларує, але й гарантує свободу договору. Це виражається передусім у визнанні недійсними правочинів, які вчиняються під впливом
омани, насилля чи погрози. Відтак актуалізується
проблема “вільного волевиявлення”.
На думку В.О. Ойгензіхта, “один лише
психологічний процес (воля – О.Д.) є ірелевантним для права, необхідно виявлення, вираження
волі. Звідси розрізняють волю і волевиявлення
(об’єктивний елемент)” [12, с. 121]. Сама ж воля
постає як “психічне регулювання поведінки, яке
полягає у детермінованому і мотивованому бажанні досягти поставленої мети, у виборі рішення, розробці шляхів, засобів і застосуванні зусиль для їх здійснення” [12, с. 24]. У зв’язку з
цим виникає закономірне запитання про відповідність або невідповідність волевиявлення волі
суб’єкта і, загалом, доцільність вживання таких
термінологічних конструкцій. Є.О. Харитонов у
коментарі до ч. 3 ст. 203 ЦКУ стверджує, що наявність правочину свідчить про єдність внутрішньої волі і волевиявлення суб’єкта правочину.
Автор підкреслює при цьому, що у випадку, коли
воля суб’єкта правочину формувалася не вільно
і не відповідала волевиявленню (мало місце насилля, особа знаходилася під впливом погрози,
обману і т. д.), правочини визнаються недійсними [18, с. 137]. Коментуючи ст. 229-231 ЦКУ про
правові наслідки правочинів, укладених під впливом помилки, обману, насилля, Є.О. Харитонов
указує на так звані “пороки волі”, тобто умови, що
перешкоджають вільному формуванню волі сторони, яка вчинила правочин, а отже, тягнуть невідповідність волі і волевиявлення [18, с. 153].
Людина, діючи під примусом, реалізує вже
не свою, а чужу волю. Про свободу волі, її вільне
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формування, у таких випадках не може бути й
мови. Особа фактично позбавляється можливості
виявити і висловити власну волю. Вона підміняється волею насильника. Проте питання у цьому
випадку не зводиться до свободи волі. Воно полягає у тому, чи може волевиявлення, яке є логічним завершенням єдиного психологічного процесу, не відповідати внутрішній волі? Або ж перебувати з нею в органічному взаємозв’язку виключно при вільному її формуванні й, у невідповідності, – при “пороках волі”?
Порок волі виникає здебільшого не тоді,
коли відбувається вчинення правочину, коли воля втілюється у дії, а на стадіях внутрішнього
вольового процесу, а саме прийняття рішення в
результаті помилки або ж стороннього впливу.
Отже, про порок волевиявлення (якщо не брати
до уваги можливі помилки при самому оформленні правочину) у прямому смислі навряд чи
слід говорити. Водночас неможна заперечувати
“неправильне” волевиявлення з пороками – засноване на волі з вадами. Очевидно, що погроза,
омана, насилля тощо впливають не на об’єктивну
дію – волевиявлення, а на волю суб’єкта, на психічне регулювання дії, на прийняття вимушеного
рішення з приводу вчинення правочину або ж на
формування помилкового наміру [12, с. 209].
Порок волі справді перешкоджає свободі
волі на етапі прийняття рішень або формування
самого наміру. Що ж стосується волевиявлення,
то воно і при наявності стороннього впливу, і за
його відсутності буде вираженням волі, зокрема
невільної.
Законодавець, формулюючи ч. 3 ст. 203
ЦКУ (“Волевиявлення учасника правочину повинно бути вільним і відповідати його внутрішній волі”), вочевидь не враховує філософськоправових витоків поняття, що визначається. Поперше, штучно поділяється зміст указаної норми
на дві частини. Іншими словами, до волевиявлення висуваються дві вимоги: воно має бути
вільним, а також відповідати внутрішній волі.
Хоча мова повинна йти про єдиний неподільний
процес вільного формування волі, яка виражається волевиявленням. По-друге, виступаючи
заключним етапом вольового процесу, волевиявлення може бути вільним або невільним не самостійно, а тільки залежно від характеру самої волі.
По-третє, використання терміна “відповідність” не
може претендувати на розкриття дійсної природи
взаємозв’язку між волею і волевиявленням. Більш
доречним у даному випадку, на наш погляд, є термін “вираження”, який ми пропонуємо у такому

формулюванні: “Волевиявлення учасника правочину повинно виражати свободу його волі”.
Висновки. Отже, загальнотеоретичний
аналіз специфічної природи інститутів власності
й договору дає змогу говорити про панування у
цивільних правовідносинах диспозитивності та
координаційності, заснованих на вільному волевиявленні суб’єктів. Проте свобода формувати
юридичні відносини на ґрунті приватної автономії повинна мати розумні межі, якими у правовій царині є перш за все закон.
Реалізацією свободи індивідів та інших
суб’єктів соціального життя, причому в її адекватній правовій формі, – є право власності. Саме у
відносинах власності значно проявляються такі
характерні риси, як автономія волі їх учасників та
ініціативність, здійснення права на власний розсуд.
У цілому власність є не тільки однією з форм і напрямків вираження свободи людини, але й утворює
загалом цивілізоване підґрунтя правопорядку.
Водночас без принципу свободи договору право
власності залишається застиглою матерією. Завдяки забезпеченню свободи на всіх стадіях договірного процесу статика речового права змінюється
динамікою зобов’язання, активізуючи у такий спосіб майнову сферу суспільного життя.
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THE PROPRIETARY RIGHT AS A FORM OF REALIZATION OF FREEDOM
Summary
By realization of freedom of individuals and other subjects of social life, thus in its adequate legal
form – there is a right of property. Exactly in the relations of property such distinguishing features show up to a
great extent, as an autonomy of will of their participants and zeal, realization of right at own discretion. At the
same time without principle of freedom of agreement the right of property remains a hardening matter. Due to providing of freedom at all stages of contractual process the statics of property relations grow into the dynamics.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗМІНИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГАЛИЦЬКОЇ ШЛЯХТИ В КОНТЕКСТІ
БОРОТЬБИ ЗА ПОЛІТИЧНІ ПРАВА У ПОЛЬСЬКОМУ КОРОЛІВСТВІ (1349–1569 РР.)
Постановка проблеми. Сучасні процеси
державотворення України ставлять перед вітчизняною історико-правовою наукою цілу низку актуальних завдань, які потребують належного наукового аналізу. Серед історико-правових проблем, які
вимагають переосмислення з новітніх позицій, питання правового статусу населення Галичини у
період її перебування у складі Польського королівства (1349–1568 рр.) вони у історико-правовій науці залишилися нерозробленими.
Автор, зокрема, ставить собі за мету проаналізувати деякі аспекти зміни правового статусу галицької шляхти в контексті боротьби за політичні
права у Польському королівстві протягом 13491569 рр.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Певний інтерес з позицій сучасності являє питання
формування у Галичині в досліджуваний період
шляхетського стану. Його вивчення дасть можливість більш глибше зрозуміти передумови тих чи
інших змін у всіх сферах суспільного життя, визначити чинники, які впливають на формування
політичної активності громадян, з’ясувати особливості реалізації свого правового статусу у суспільстві тощо.
Князівські міжусобиці, сваволя заможного
боярства, татаро-монгольське нашестя послабили
Галицько-Волинську державу. В 1340 р. помер
останній князь галицько-волинської династії Романовичів Юрій ІІ, що створило складну політичну ситуацію у державі. Галицько-Волинська
держава, яка була могутньою європейською державою, особливо за правління князя Данила Романовича (Галицького), стає об’єктом посягань
Польщі та Литви.
Перша спроба захопити Галичину була
зроблена Польщею у 1340 р. Проте тоді, зустрівши патріотичний опір галицьких українців,
польські загарбники відступили. Другий раз
польські війська під керівництвом короля Казимира ІІІ захопили Галичину в 1349 р. і володіли
нею до 1370 р., коли Галичина “відійшла” до
Угорщини. У 1387 р. Польща знову захопила Галичину, якою володіла до 1772 р.
Шляхта посідала панівне місце в економічному та політичному житті Польського королівства. Формування шляхти у Польському ко-

ролівстві й тривало від XIV до XVI ст. За цей час
вона формувалася від соціально-неоднорідної,
юридично невизначеної, відкритої верстви до
консолідованого, чітко окреслесного законодавчо, майже замкнутого привілейованого стану. Із
середини XIV ст. місце і роль цієї групи в соціальній структурі визначалися знатністю походження та наявністю значної кількості земельної
власності. Згодом це було санкціоновано у статутах Казимира Великого. При виникненні сумнівів передбачалось подати додаткові докази – покази свідків-шляхтичів (від трьох до шести, залежно від регіону) [8, c.22].
До шляхетського стану у Галичині в складі
Польського королівства належали: магнати (заможні землевласники), середні та дрібнопомісні
землевласники (“ходачкова шляхта”).
Наприкінці XIV – початку XV ст. польські
королі всіляко підтримували у Галичині поселенців-католиків, роздавали польським магнатам і
шляхті найродючіші галицькі землі. Своєрідним
стрижнем шляхетскього стану у Галичині були
польські роди (Мальштикські, Одрованжі, Бучацькі) [9, c.82]. З місцевих українських феодалів,
нащадків боярських родів, одні втратили свої
землі внаслідок конфіскації, інші перейшли на
католицьку віру, щоб отримати такі ж права на
землю, які мала польська шляхта.
Найпривелійованішими з феодалів були
магнати. Їх панування ґрунтувалося на значних
земельних володіннях і політичному статусі. Магнати обіймали найважливіші посади і в державному апараті Польського королівства, і на місцях
у воєводствах, визначали напрями внутрішньої
та зовнішньої політики держави. Магнати мали
право видавати грамоти, що поширювалися на
їхніх підданих. У них зосереджувалися найвищі
державні посади (воєвод, старости), які вони мали змогу навіть передавати у спадщину. Магнати
мали своє військо і виводили його на війну під
власними хоругвами, за що їм надавалося почесне звання “панів хоругових” [4, с.134].
Важливе місце у структурі тогочасного суспільства займала дрібна шляхта. Свій родовід ця
верства, що налічувала тисячі родин, вела від
колишніх вихідців із селян чи міщан, які за свою
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військову (боярську) службу отримали статус
шляхти та земельні поділи.
У XIV–XV ст. у Галичині сформувалася
середня шляхта – дрібні землевласники; “ходачкова шляхта” (від “ходачки” – личаки). У неї зазвичай не було підданих селян, вона сама обробляла землю або взагалі її не мала – цю останню
називали шляхтою-голотою; вона не могла обіймати посади у земських урядах, підпорядковувалась гродським, а не земським судам, на суд її
викликали усним, а не письмовим розпорядженням. Проте якщо такий шляхтич ставав власником землі або орендував земельну ділянку, то
отримував усі шляхтські привілеї.
З кінця XIV ст. і впродовж майже всього
XV ст. у Галичині безперервно збільшувалася
велике феодальне землеволодіння. Джерелами
зростання земельних володінь польської шляхти
і українських феодалів були захоплення земель
громади, купівля-продаж земельних маєтків,
освоєння незаселених земель і земельні пожалування польських королів. Поступово галицькі
землі громад і пустищ, що були захоплені поляками, переходили у їхню власність, яку вони мали право передавати у спадщину, продавати тощо. Крім цього, польська шляхта отримувала від
польського короля земельні пожалування за службу. Жалуваними землями шляхта володіла у двох
формах: тимчасовій (умовній) – доки виконувала
службу на користь короля, постійній – з правом
передання своїх володінь у спадщину [4, c.133].
У другій половині XV ст. роздавання галицьких земель в умовне володіння стало звичним
явищем у Руському воєводстві. Особливістю було те, що воно здійснювалося не лише польським
королем, а й представниками місцевої адміністрацій – воєводами і старостами. Отримавши величезні земельні володіння, польська шляхта намагалася закріпити права на них з допомогою
привілеїв (приватний закон).
У Польському королівстві перший загальнодержавний привілей* для шляхти виданий
1355 р. Згодом на з’їзді шляхти у Кошице (нині
Словаччина) 1374 р. [7, c.61], король Людовік
*

Привілей (лат. privileqium privus – особливий і lex –
закон) – виключне право, перевага. Видавався у письмовій формі й адресувався групам осіб чи навіть станам.
Привілеї поділялися на пожалувані, пільгові та охоронні.
Пожалувані видавалися при наділах землі, надані шляхетського титулу, посадових призначень тощо. Пільгові
привілеї звільняли від сплати податків, підсудності та ін.
Охоронні – якщо порушувались особисті чи майнові
права шляхти. Діяли ще земські привілеї, де йшлося про
взаємовідносини шляхти з іншими верствами населення
або державними урядовцями.

36

Угорський (Анжуйський) видав генеральний
привілей, уперше адресований усій шляхті, згідно з яким шляхетські маєтки звільнялися від усіляких повинностей за винятком 2 грошів щорічно від кожного шляхетського лану (підтвердження верховенства королівської влади на землю). Привілей передбачав викуп королем шляхтича з полону, ліквідував обов'язок шляхти брати
участь у побудові фортець, інженерних оборонних споруд. Одночасно шляхті надано право займати посади воєвод, каштелянів, суддів, підкоморіїв тощо [5, c. 121].
З цього часу розширення прав і привілеїв
шляхти відбувалося регулярно, особливо активно
– у XV ст. Так, за Червенським привілеєм 1422
р., який шляхта змусила короля видати під час
“посполитого рушення” проти хрестоносців, король зобов'язався не конфісковувати і не захоплювати землю шляхтичів без судового рішення.
Встановлювалося, що суди будуть діяти згідно з
писаним правом і ніхто не мав право одночасно
обіймати посади в урядах земського судді та старости [8, c.23].
У 1430 р. король Владислав ІІ Ягайло видав
Едлинський привілей, де гарантувалася недоторканність особи шляхтича, чию провину не доведено судом. Виняток було встановлено стосовно “чотирьох старостинських артикулів”, зокрема звинувачень у тяжких кримінальних злочинах – підпалі,
згвалтуванні, розбої на дорозі, нападі на шляхетський дім. Щодо останнього злочину, то такого правопорушника можна було затримати на місці вчинення злочину чи за наявності свідків. Привілей
1430 р. забороняв конфіскацію шляхетського маєтку без санкції суду [5, c.121].
У 1433 р. король Владислав у Кракові видав привілей, який гарантував шляхтичеві особисту недоторканність. Дальше розширення привілеїв шляхти зумовлювалося її економічними можливостями у зв’язку з розвитком фільваркової
системи господарства.
Розширення шляхетських прав відбулося у
листопаді 1454 р. Тоді ж молодший син Владислава ІІІ Ягайла Казимир IV (1427–1492) надав
шляхті нові привілеї. Передумовою видання нових привілеїв була складна політична ситуація в
Польському королівстві, а саме війна з Тевтонським орденом. Перший привілей видано під Цереквіцею, що в Куявії, в тому ж 1454 р. його видання зумовлене заявою зібраного великопольського шляхетського ополчення, що воно не вирушить у похід до того часу, поки король не піде
на поступки з деяких питань. Відмовитися від
походу Казимир IV не міг, тому змушений був по-
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годитися з кількома висунутими вимогами. Головною в Цереквіцькому привілеї була обіцянка короля не вдаватися до змін у державному устрої
Польського королівства і не розпочинати війни без
відома загальношляхетського з’їзду [1, c.94].
Після видачі Цереквіцького привілею похід великопольської шляхти на чолі з королем
відбувся, проте закінчився її поразкою. Під Нєшаву прибула також озброєна малопольська
шляхта, яка зажадала від короля тих самих поступок, на які він пішов стосовно великопольської шляхти і оголосила, що в похід не вирушить,
поки король не задовільнить її вимоги. У складній ситуації Казимир IV видав під Нєшавою два
схожі за змістом привілеї, іменовані статутами:
один – для Великопольщі, другий – для Малопольщі. В основу їх покладено Цереквіцький привілей, який король скасував під тиском малопольської шляхти. В обидва статути ввійшов пункт про
врахування королем згоди земських сеймиків на
нововведення в державний устрій. Щодо пункту
про посполите рушення, то він був включений лише у великопольський статут. Малопольська шляхта одержала його у 1456 р. [2, c.90].
У першій половині XV ст. у Галичині продовжувало зростати велике феодальне землеволодіння. Значні земельні ділянки роздавалися
польській шляхті. Водночас для зміцнення свого
становища у Галичині польські королі підтверджували права українських феодалів на землю і
наділяли їх новими маєтками. Однак при цьому
галицька шляхта мала менші привілеї, порівняно
з польськими шляхтичами. Так, на відміну від
польських, галицькі шляхтичі разом зі своїми
селянами повинні були безкоштовно брати
участь у військових походах польського короля.
Крім того, галицька шляхта сплачувала у польську скарбницю значні грошові й натуральні податки, ремонтувала власними силами королівські
замки. Зрештою, у Галичині у той час ще не було
шляхетського самоврядування, яким уже досить
широко користувалася шляхта в Польщі [4, c.136].
Це викликало протести галицької шляхти. Спроби
задовольнити вимоги галицької шляхти було зроблено у 1425, 1430 і 1434 рр., коли провінційними
привілеями на територію Галичини було поширено
деякі інститути польського права в інтересах української шляхти. Врешті, у 1496 р. видано Пйотрківський статут, який зрівняв галицьку шляхту у правах з польською шляхтою [6, c.51].
У другій половині XV ст. Польське королівство вступило в епоху “шляхетської демократії”, тобто в своєрідну модель формування станово-представницької монархії, для котрої хара-

ктерними були слабкість королівської влади, децентралізація, широкі права та привілеї шляхти.
Як і більшість країн тогочасної Європи,
Польща в цей період постала перед проблемою
централізації адміністративної системи і створення ефективного державного апарату. Проте
якщо в інших країнах Заходу королівська влада в
боротьбі за централізацію могла опертися на зростаючий вплив міст і міщан, то у Польщі міщанство
перебувало фактично поза політикою, і питання
про централізацію розв’язувалося лише в межах
відносин між королем і шляхтою [3, c.302].
У першій половині XVI ст. у Польському
королівстві та Галичині шляхта стала впливовою
організованою політичною силою та становила
майже 8–10 % населення (середній показник в
Західній Європі – 1–2 %), а у Галичині – 2,5 %
[10, c.265]. Якщо у першій половині XIV ст. вона
ще не могла оформитися в самостійну політичну
силу, то впродовж першої половини XVI ст. уже
виступала на політичній арені як суперник і навіть противник магнатам. Поступово шляхта вимагала отримання права обирати на сеймиках
послів у польський сейм. Сейм став ареною політичної боротьби між шляхтою і магнатами. Король перебував ніби над “полем боротьби” і міг
надіятися на допомогу шляхти в намаганні зміцнити центральну державну владу. Проте шляхта,
підтримуючи короля, боялася абсолютистських
настроїв, і тому не могла стати повністю його
союзником.
З ініціативи шляхти в першій половині
XVII ст. поширюється екзекуційний (лат.
exsecutio – виконання, покарання) рух. Таку назву отримав шляхетський рух за ініціативу здійснення державних реформ, спрямованих на зміцнення адміністрації, фінансів, армії, усунення від
влади магнатів і посилення політичного впливу
шляхти в державі. Назва передбачала виконання
королівських привілеїв, які повинні були забезпечити країні благоустрій.
Отже, формування та функціонування
шляхетського стану у Польському королівстві,
зокрема у Галичині (1349–1569 рр.) відбувалися
під впливом процесів, притаманних Середньовічній Європі. В соціальній сфері Галичини активно формується станова організація суспільства
на підставі юридично визнаних привілеїв (приватних законів). Поділ на стани, що існував паралельно етнічному та релігійному, започаткував
ще одну площину суспільної стратисфакції, став
важливим чинником у процесі самовизначення
людини, усвідомлення свого місця в структурі
тогочасного суспільства.
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УДК 34.09
2006 р. С.Б. Карвацька, С.Г. Меленко
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ:
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД І СУЧАСНА ПРАКТИКА
Постановка проблеми. Побудова правової
держави нерозривно пов’язана з формуванням
демократичної правової системи, здатної ефективно захищати суспільні інтереси. На думку
Ф.Хайєка, складові правової системи … не стільки
свідомо взаємно пристосовані згідно з якимось
всеохоплюючим загальним підходом, скільки поступово, еволюційно пристосовані одна до одної
шляхом послідовного застосування певних загальних (на конкретний історичний момент) принципів
до конкретних суспільних проблем [18, с. 97]. Безумовно, дослідження окремих компонентів правової системи необхідно поєднувати з вивченням різноманітних внутрішніх процесів, що дозволяє осягнути цілісність правової системи, її внутрішні і
зовнішні зв’язки. Але правову систему не можна
зводити лише до формальних якостей системного
утворення – у неї необхідно вкладати соціальний,
конкретно історичний та політичний зміст.
Як зазначає Н.Оніщенко, соціальна цінність
поняття правової системи полягає у тому, що воно
дає додаткові аналітичні можливості для комплексного аналізу правової сфери життя суспільства.
Правова система конкретного суспільства,
що відображає його соціально-економічну, політичну, історико-культурну своєрідність, являє
собою національну правову систему. Вона визначає цінність даної правової системи, відображає єдність суспільства і виступає одним із виявлень державного суверенітету [14, с. 432].
Правова система як суто соціальне утворення відчуває на собі вплив різного роду загальнополітичних і суспільно-історичних протиріч.
Соціальне значення конкретної правової системи
залежить, перш за все, від того, як вирішується
протиріччя між природно-правовими і державно-правовими началами. Виправданим, на наш
погляд, у цьому ракурсі є розуміння правової
системи видатним філософом ХХ ст. Гербертом
Л.А.Хартом, висловленим у тезі, що факти існування правової системи повинні виходити з двох
різних сфер суспільного життя. Іншими словами,
коли правил, визнаних на офіційному рівні, дотримуються і підпорядковуються [19, с. 121].
Ступінь наукової розробки проблеми.
Концептуальні питання поняття та сутності правової системи досліджувалися у працях відомих

вітчизняних вчених Н.Оніщенко, М.Мірошниченко, В.Братасюка, О.Зайчука, В.Журавського,
О.Копиленко. Авторами даної статті проаналізовані положення праць відомих зарубіжних вчених – російських А.Саїдова, С.Поленіної; французьких Ж.-Л.Бержеля, Р.Давида, К.ЖоффреСпінозі; німецьких К.Цвайгарта, Х.Кетца.
На наше переконання, питання зумовленості історичної генези правової системи України
взаємозв’язку та історичних етапів державноправового розвитку є недостатньо дослідженим.
Але й стверджувати, що запропонована у статті
проблема досліджена в достатній мірі не можна,
оскільки наукові розробки з даної теми мають
далеко не вичерпний характер і, більше того, питання зумовленості історичної генези правової
системи України особливостями етапів державно-правового розвитку українських земель потребують подальшого наукового дослідження.
Мета статті – сформулювати й охарактеризувати загальнотеоретичні та прикладні проблеми формування моделі правової системи
України як у історичній ретроспективі, так і на
сучасному етапі державно-правового розвитку
Української держави.
Виклад основного матеріалу дослідження. Запропонована стаття є відображенням бачення авторами комплексного підходу до вивчення проблем історико-правової генези національної правової системи України.
Правова система кожної держави має свою
специфіку, структуру, мету, характеризується
національними особливостями. Зауважимо, що
на переконання відомого французького вченого
Р.Давида, ці національні чинники виражають істинну сутність національної правової системи [4,
с. 399; 20, с. 106-177].
Світова практика переконує, що збереження правовими системами свого національного
“обличчя” проявляється у різноманітних аспектах – від державної охорони традиційних монархічних форм правління, збереження традиційнонаціональних рис процесуального права до відсутності (чи наявності) в правовій системі вищої
міри покарання. І тому розвиток загальнолюдських аспектів у правових відносинах не заперечує
їх національних особливостей [9, с. 173-174].
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З проголошенням державної незалежності
України почався новий етап у розвитку вітчизняної правової системи. Характеризуючи правову
систему сьогодні, необхідно розкрити особливості української правової ментальності, її культурно-історичні, національні особливості релігійні
витоки, традиції. Ця необхідність зумовлюється
особливо важливою роллю вітчизняної правової
системи у вирішенні завдань сучасної української держави, що проявляється у її впливі на ефективність правового регулювання загалом, і удосконалення законодавчого процесу, зокрема.
Варта уваги думка М.І.Мірошниченко, що у
дослідженні генези правових систем, традиції задіяні у самому механізмі спадкоємності. Мова йде
про правові традиції, змістовим наповненням яких
виступає етнічна мораль, як сукупність традиційно
закріплених духовних цінностей, норм, правил,
вимог, історично витворених певним етносом, …
які дають відчуття коріння власного буття, що надає людському існуванню сенсу і забезпечує спадковість у праві [11, с. 16-17].
Національна правова система України формується сьогодні разом зі становленням української держави і на цьому суперечливому шляху
необхідно використати досвід розвитку інших
правових систем, але, водночас, не знівелювати,
у першу чергу, власні історично сформовані національні особливості [9, с. 177].
Еволюцію правової системи України в історичному ракурсі можна розглядати в органічному зв’язку з етапами державно-правового розвитку українських земель. З іншого боку, варто
розуміти що становлення та розвиток української
правової системи відбувалися відповідно до загальних закономірностей, властивих еволюції
будь-якої національної правової системи, скорегованих об’єктивно зумовленими національними
особливостями.
Відповідь на те, під яким кутом здійснювати пізнання правової реальності загалом та динаміку вітчизняної правової системи, зокрема,
дає переконливе твердження М.А.Дамірлі про те,
що саме історичне пізнання права, яке дає уявлення про еволюцію змісту того чи іншого правового феномену, є важливою умовою розуміння, оскільки їх сучасний стан несе на собі відбиток минулого [6, с. 7].
Доречно наголосити, що правова система
не є аналогом права і вона не охоплюється і не
може охоплюватися поняттям права, хоча для
характеристики правової системи зміст і сутність
права має вирішальне значення. Українське право пройшло ряд важливих етапів – від стародав40

нього права через середньовічне, відтак у ХХ
столітті через соціалістичне, аж до права незалежної Української держави.
Що являла собою система права, як і правова система в цілому в період становлення і
розвитку давньоруської державності ІХ-ХІІІ ст.?
Стародавнє (давньоруське) право було позначене
такими особливостями, як вплив на формування
правових звичаїв, правових культур інших держав та уповноваженим звільненням від звичаїв
та норм стародавнього права, з одного боку; з
другого, варто додати, що й цей вплив був неоднозначним: євразійський характер російської
правової культури інколи суперечив передовим
європейським правовим “інтервенціям” у правову систему України.
Романо-германська правова система сформувалася в континентальній Європі в ХІІІ ст., в
епоху відродження самої ідеї необхідності права
як результат зусиль європейських університетів,
що виробили і розвинули починаючи з ХІІ ст. на
базі кодифікації Юстиніана загальну для всіх
юридичну науку, пристосовану до умов сучасного світу [5, с. 21].
Спорідненість українського права з правом
романо-германської системи очевидна, у першу
чергу, внаслідок використання правовою системою України, сформованою у середині ХІV– сер.
ХVІІ ст. юридичних конструкцій, вироблених
романо-германською правовою системою (наприклад, система і джерела права, в т.ч. рецепція
норм римського права; кодифікаційний акт, як
ознака самостійності галузі). З одного боку, Річ
Посполита, юрисдикція якої поширювалася із
сер. ХІV ст. на українські землі, здійснила рецепцію правової системи Великого Князівства Литовського (на основі аналізу Статуту 1588 р. можна говорити про правову систему як компроміс
засад станового права і нового загального, рівного права), а з іншого – впевнено формулювала
нову модель правової системи – як за формою,
так і за змістом. Іншими словами, аналогію правової системи українських земель вказаного періоду з романо-германською правовою системою
можна розглядати не лише за зовнішньою формою, а й за змістом.
Період нового часу позначений послідовним зникненням норм станового права: право
українських земель вже не мало законів для
окремих станових груп. Можна говорити про
динаміку правової системи і появу нового, рівного для всіх права, що відбивало у собі складну
структуру модернового суспільства [12, с. 57]. За
переконанням відомого вченого української діа-
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спори Л.Окіншевича, нові часи принесли з собою
спрощення правових систем та одночасно привели до ускладнення правових норм і систем правових приписів [12, с. 59], до змін основних ідей і
принципів права та правової системи у цілому. Так,
у галузі карного права це виявлялося у його гуманізації, для процесуального права характерними
були зміни в організації регулювання судового
процесу, особливо у плані його спрощення.
Про систему таких оновлених принципів
говорив відомий ідеолог американського Просвітництва Т.Джефферсон, наголошуючи, що люди
здатні жити абсолютно нормально при уряді,
влада якого ґрунтується не на страху і людському невігластві, а на розумі і свідомості людини,
на переважанні у нього соціальних прагнень над
антисоціальними, при уряді, який не притісняє їх
у моральному праві, але й настільки сильному,
здатному захистити їх від всього не правового;
створити подібне може тільки правова система за
умови, що ті, хто її створили, поставили перед
собою таке завдання [7, с. 169].
Правові системи українських земель нового часу “випереджували” у певному розумінні
своє первинне ядро – норми римського права;
приписи римського права вже не були спроможні
охопити всі прояви діяльності людей і всі форми
людських взаємовідносин у суспільстві нового
часу. Життя створювало нові галузі правових
відносин, а держава, врегульовуючи їх, створювала нові галузі права – так виникали невідомі
раніше правовим системам попередніх державних епох торгівельне, вексельне, чекове, лісове,
земельне, транспортне, повітряне право.
Отже, становлення і розвиток правової системи українських земель у Х-ХІХ ст. відбувалися
під впливом як візантійської культури, римського права та православ’я на етапі становлення давньої державності (ІХ-ХІІ ст.) західної традиції
права (в період перебування частини українських
земель у складі Речі Посполитої та пізніше Австро-Угорської імперії, ХІV – к. ХІХ – поч. ХХ
ст.), та впливу північноєвропейських, у подальшому переважно російських імперських традицій
(періоду перебування частини українських земель у складі Росії (сер. ХVІІІ – к. ХVІІІ ст.) та
Російської імперії (к. ХVІІІ – поч. ХХ ст.). До
речі, правова система останньої утверджувала
державу як домінуючого суб’єкта правотворчості. Протягом двохсот років право Російської імперії виглядало на кшталт “сплаву” середньовічно-станової та модерново-західної правових систем. У цілому можна стверджувати, що правова

система українських земель Х-ХІХ ст. тяжіла до
романо-германської правової системи.
Найбільш неоднозначним аспектом загальної проблеми є питання визначення форми і змісту правової системи України радянського періоду державності. Можна погодитись із твердженням І.Ісаєва про те, що юридична традиція публічно-правової спрямованості правової системи,
зокрема, чинної системи права, була глибинно
соціально-генетично закладена у радянську правову дійсність ще правовою дійсністю дореволюційної царської Росії. Так, Судебник 1550 р.,
Уложення 1649 р., Звід законів 1832 р. були чужими ментальності руського народу (були, головним
чином, юридичними актами публічного права) на
противагу такому джерелу давньоруського права
як “Руська правда” (можна визнати як форму певної кодифікації приватного права) [8, с. 280].
З утворенням радянської держави в 1917 р.
відбувалось формування системи соціалістичного права. На наше переконання, для того, щоби
об’єктивно схарактеризувати правову систему
УРСР недостатньо визначити в цілому природу
соціалістичних держав та їх правових систем і
“підігнати” під загальну схему правову систему
української радянської республіки – необхідно
ще й врахувати історичні, етнокультурні особливості правового регулювання України.
Правова система УРСР у своєму розвитку
пройшла ряд етапів. Перший етап становлення
правової системи характеризується, з одного боку, знищенням базисних конструкцій старої (дореволюційної) правової системи, а з іншого,
створенням засад нової соціалістичної правової
системи. На другому етапі розвитку правової системи УРСР (початок 30-х – середина 50-х рр. ХХ
ст.) за умов тоталітарного державно-правового режиму відбувалося ігнорування, а то і повне знищення правових принципів. Третій етап (середина
50-х – кінець 80-х рр. ХХ ст.) – можна позначити
як епоху лібералізації, що привела до певної зміни
орієнтирів політико-правового розвитку.
До якого ж типу правових систем відносилася правова система УРСР? У західному порівняльному правознавстві право УРСР відносили
як структурний елемент права СРСР до правових
систем соціалістичних країн. З іншого боку, колишнє соціалістичне право трактувалося як різновид романо-германського права. На користь
цього свідчить той факт, що в основі радянського
права лежали рецеповані норми римського права
[14, с. 373]. Правова система української держави радянського періоду характеризувалася тим,
що закон вважався виключним джерелом права.
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Ж.-Л.Бержель, характеризуючи соціалістичні
правові системи, зазначав, що вони позначені
прив’язаністю до систематизації та загальних
правил поведінки [1, с. 246].
Сама система правових норм у радянській
державній організації набувала характеру відповідності тим завданням, для досягнення яких існував даний державний устрій (правові норми
мали певні привілеї для тих суспільних прошарків, на які спиралася держава). Це призвело до
певного регресу у вже пройдених етапах розвитку правовідносин і динаміки правової системи
України. Так, у кримінальному праві у цей період обґрунтовувалася необхідність боротьби з
“ворогами”, спостерігалася втрата гуманного характеру норм і відбувалося повернення до інквізиційних форм слідства та покарання [12, с. 68].
Таким чином, правова система, система правових
норм тоталітарної держави відбивала у собі її
характер; це виявлялося у двох формах: з одного
боку, регулювання відносин у сфері суспільного
життя; з другого боку, там, де індивідові ніби
застерігалися його права від втручання органів
влади, ці гарантії залишалися фікцією [12, с. 67].
З моменту проголошення 24 серпня 1991
року державної незалежності України розпочався
етап формування якісно нової моделі її правової
системи. Одними із головних принципів цієї моделі є: 1) декларація принципу панування права у
всіх сферах державно-правового життя; 2) конституційне проголошення та реалізація принципу
розподілу влади; 3) визнання багатоманітності
власності форм власності; створення соціальноюридичного захисту прав і свобод громадян.
Україна заявила про свій європейський вибір. Правова система Європейського Союзу ґрунтується на таких основних постулатах, як верховенство права, домінування приватно-правової
системи над публічно-правовою, невід’ємності
права та моралі.
Як справедливо зауважує В.Братасюк, сьогодні у плані реформування національної правової
системи на передній план виходить такий аспект
цієї проблеми як переорієнтація правової науки на
соціальну цінність правової системи, забезпечення
соціальної справедливості, свободи та правової
рівності громадян [2, с. 158]. Реформаційні процеси
у вітчизняній сфері права вимагають наукової розробки відповідних орієнтирів, наукових понять та
категорій, парадигм та концепцій [13], що відображали б адекватно реалії життя.
Окремим напрямом дослідження є визначення типу правової системи України, як у часовому
(хронологічному) вимірі, так і формування нової
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моделі правової системи України на сучасному
етапі її розвитку. Тобто у контексті аналізу динаміки еволюції моделі правової системи України варто
опиратися на систему методів порівняльного правознавства. Підкреслимо, що німецькі компаративісти К.Цвайгерт і Х.Кетц резонно вказують на лінії співвідношення порівняльного правознавства та
історії права – по-перше, якщо порівняльне правознавство вивчає правові системи, які існують, то
історія права – минулі, які існували раніше; подруге, широке тлумачення поняття “порівняльне
правознавство” включає в себе історію права, тобто історик права не може не привнести у досліджувану ним систему різні елементи концептуального
підходу, що застосовується до власної сучасної
правової системи [20, с. 18].
Правова система сучасної України формується як звільнена від псевдосоціалістичної сутності. Ця система перебуває у стадії перехідного
періоду і деякою мірою зберігає певні риси колишньої системи, з якої вона формувалася. Як
зазначає О.Скакун, разом із тим за період незалежності Україною закладений правовий фундамент, що дозволяє стверджувати, що вона входить у романо-германський тип правової системи
на правах особливого європейського різновиду.
У спеціальній літературі вже дискутувалася
достатньо спірна спроба виділити, наприклад,
В.Синюкова і Р.Головкіна окремішну слов’янську правову сім’ю, тобто повернутися до правової
системи держав східнослов’янської культури
(Росії, України, Білорусі), посилаючись на специфічні особливості слов’янської правової сім’ї
та розцінюючи вплив західного правового досвіду як неприродне втручання в історико-правову
долю східнослов’янських держав [16, 3].
Дослідники підкреслюють, що самобутність слов’янської правової сім’ї обумовлена не
стільки техніко-юридичними, формальними
ознаками, скільки глибокими соціальними, культурними державними началами: традиції місцевого самоврядування, традиції загальної юридичної мови, тісний зв'язок традиційної основи
права і держави зі специфікою православ’я [10].
На наше переконання для аналізу процесів
становлення і розвиток правової системи українських земель орієнтація на цю позицію є неприйнятною, у першу чергу, в силу того, що
об’єктивно-історично державно-правовий розвиток українських земель відбувався у двох вимірах – західному та східноєвропейському.
Варто погодитися з думкою М.І.Мірошниченко, що для визначення класифікаційних ознак
національної правової системи, необхідно врахо-
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вувати специфіку історичного розвитку народу з
відповідним парадигмальним осмисленням дії
принципу історизму.
Висновки. Узагальнюючи вищезазначене,
можна стверджувати: 1) процес становлення і
динаміки національної правової системи України
був позначений особливостями, зумовленими
своєрідністю державно-правового розвитку українських земель протягом ІХ-ХХ ст.; 2) модель
правової системи України історично об’єктивно
увібрала в себе основні риси романо-германського права; 3) інтеграція права України у європейські юридичні процеси та формування нової
моделі правової системи є історично виправданим вибором за умови збереження (у розумних
рамках) національної самобутності, традицій,
властивих правовій системі України.
Зазначені авторами основні проблеми генези
і розвитку національної правової системи України
у певній мірі є спробою визначити підґрунтя подальшого серйозного дослідження процесу створення
і розвитку позначеної самобутніми рисами моделі
національної правової системи України.
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І.Я.ФРАНКО ПРО САМОВРЯДУВАННЯ МІСТ ЗА МАГДЕБУРЗЬКИМ ПРАВОМ
Постановка проблеми. Іван Якович Франко – видатний український письменник, мислитель, громадський діяч. Його творчий спадок
включає величезний масив історичних, політичних, економічних та філософських праць. У багатьох з них відображені погляди вченого на історичний розвиток державно-правових явищ.
Незважаючи на те, що І.Франко не був фаховим
юристом, його світоглядові властива чітка та
оригінальна система історико-правових поглядів.
Одним із доказів цього є характеристика письменником магдебурзького права, яке тривалий
час діяло на українських землях.
У І.Франка немає спеціальної праці про
магдебурзьке право. Проте у багатьох наукових
дослідженнях він зачіпав це питання, виражаючи
власне розуміння змісту магдебурзького права та
його значення для розвитку українських міст. До
таких робіт вченого належать: “Мислі о еволюції
в історії людства” (1881-1882 рр.), “Що таке громада і чим вона повинна бути?” (1890 р.), “Іван
Вишенський, його час і письменська діяльність”
(1892 р.), “Панщина та її скасування 1848 р. в
Галичині” (1898 р.), “Грималівський ключ в
р.1800” (1900 р.).
Ступінь наукової розробки теми. Зауважимо, що радянські дослідники політико-правових
поглядів І.Франка не розглядали детально його міркувань про самоврядування міст за магдебурзьким правом. Лише принагідно до цієї проблеми
зверталися окремі автори у працях про економічні
та історичні погляди мислителя [2; 5]. На міжнародному науковому конгресі “Іван Франко: дух, наука, думка, воля”, присвяченому 150-річчю від дня
народження письменника, із доповіддю на тему
“Магдебурзьке право у Галичині в оцінці Івана
Франка” виступив М.Кобилецький. Однак окремі
аспекти поглядів ученого на особливості дії магдебурзького права в українських містах залишилися
поза увагою дослідників.
Мета статті. Дана стаття є спробою, на
підставі використання принципів і прийомів сучасного методологічного плюралізму, з’ясувати
розуміння І.Франком суті магдебурзького права,
а також визначити особливості міркувань ученого про дію магдебурзького права на українських
землях різного періоду історичної дійсності.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Якщо звертатися до історіографії проблеми
магдебурзького права, то І.Франкові були відомі
роботи українського історика та архівіста
Д.Зубицького, дослідження якого (“Хроніка міста Львова”, “Історія древнього ГалицькоВолинського князівства”) характеризувались насиченістю документального матеріалу. Письменник наголошував також на важливості праць
В.Антоновича (“История Литовского княжества”, “О городах” та ін.) та М.Грушевського, які,
серед істориків народницького напрямку, найбільше зробили для вивчення міського самоврядування. Щодо розгляду німецького права важливими були праці М.Владимирського-Буданова
(“Німецьке право в Польщі та Литві”), І.Каманіна (“Из истории городского самоуправления по
магдебурзкому праву”), І.Ленниченка [2, с.8]. З
роботами цих учених І.Франко був добре знайомий. У своїх наукових працях він також використовував результати досліджень польського історика та правознавця М.Бобжинського, який у
грунтовній монографії “Нарис історії Польщі”
розглянув історію німецького права на тлі його
розвитку у Польщі.
І.Франко аналізував процес виникнення та
становлення міст. Він зауважував, що під час
багатовікової мандрівки народів, у зв’язку з постійними небезпеками, доводилось зміцнювати
кордони, оборонні, торговельні та радні місця
сильними мурами та окопами. В період існування Римської імперії (І ст. до н. е. до ІV – V ст ст.
н. е.), до її складу входили тисячі міст. “Уже римляни, - писав учений, - в цілій Західній та Середній Європі позакладали були багато таких
укріплень, котрі з часом порозростались в міста,
городи (від городити, укріпляти)” [8, с.119].
У разі нападу такі міста слугували збірним і охоронним місцем для їхніх жителів. Крім цього,
вони стали також осередками науки, ремесел,
торгівлі та промислів.
Письменник наголошував на виникненні
нових міст в Італії, Франції, Німеччині, Англії та
в інших частинах Європи. В окремих випадках
нові міста з’являлися ще до моменту формування
самих територій як цілісних політичних утворень. Виникнення міст, яке почалося в ХІ ст.,
досягло апогею в ХІІ ст. і продовжувалося на
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протязі ХІІ, ХІV і ХV століть, стало наслідком
поєднання дії соціальних, економічних і політичних чинників [1, с.339]. Характеризуючи середньовічні міста з їх феодальними порядками,
І.Франко писав: “Міста ті рідко бували в посіданні поєдинчих ленників; найчастіше вони оставались в прямій власності корони…. Праця
ремісницька і наукова, купецтво і промисел в містах – усе було зорганізовано також на взір тої феодальної драбини, яка панувала в цілій державі. Заряд міста, а також суд був в руках бурмистра і радних (лавників), вибраних міщанами. Кожде ремесло було зорганізовано в цехи, купці в гільдії, а заклади наукові мали також свої відповідні організації (буршеншафти). Кожда така організаціямала
свої тісно означені права і обов’язки, мала означену зверхність, свої суди і т. д.” [8, с.120].
І.Франко також зауважував, що від початку
середніх віків міста прагнули до чимраз більшого розширення своєї автономії. Окремі з них уже
не були державною власністю, а ставали “вольними”: з власними органами управління, власною казною та військовими силами. Привілейними грамотами монархів і шляхтичів міста звільнялися від обов’язковості загальних законів,
які діяли у державі, а також отримували право
самостійно вирішувати всі важливі питання.
“Притім широкі торгові зносини розширяли
чимраз більше кругозір, збільшували багатство
міщан, – підкреслював учений. – Відновлення
грецької науки і штуки внесло нове життя в міста; відкриття Америки і морської дороги до Індії
збільшило їх багатство; винайдення стрільного
пороху надало їх добре узброєним і вміло веденим військам перевагу над закутими в залізо лицарями; винайдення друку розширило їх духовий
кругозір, оживило думку і критику і скріпило
бажання волі” [8, с.122].
Середні віки І.Франко називав перехідним
періодом від доби первісної дикості і звірячого
панування фізичної сили між людьми до епохи
нової культури, панування розуму в суспільних
відносинах. Важливу роль у цьому процесі відіграли саме міста. Окреслена тенденція спостерігалась і в процесі розвитку правових явищ. У
ХІІІ ст. в німецькому місті Магдебург виникло
Магдебурзьке право. Воно “стало головним фундаментом писаного права в Центральній і Східній Європі” [1, с.352]. Магдебурзьке право встановлювало порядок виборів, функцій і повноважень органів міського самоврядування, суду, купецьких об’єднань, цехів, регулювало питання
торгівлі, закріплювало права міських станів. “За
давніх часів королі надавали містам так звану

майдебурію, то є право власного суду, надавали
їм привілеї на торги, на мита, на шинки, на грунти й ліси, щоб не тільки забезпечити поодиноким
міщанам їх життя та цілість їх маєтків, але стягнути до міста якнайбільше чужих людей, продавців
та покупців, з котрих міщанам головна користь”, писав І.Франко [11, с.175]. Після отримання магдебурзького права міста набували статусу самостійності. Вони виводилось з-під юрисдикції місцевої
адміністрації, у них переставали діяти норми звичаєвого права, запроваджувався власний орган міського самоврядування – магістрат, який складався
з двох колегій: ради (адміністративний орган) та
лави (судовий орган).
Магдебурзьке право, на думку вченого, відіграло важливу роль у розвитку місцевого самоврядування в Україні. Його дія на українських
землях почалася в другій половині ХІІІ – на початку ХІV ст. Магдебурзьке право поширювалось, головним чином, на, запрошених галицькими князями, німецьких колоністів, які селилися у містах. Письменник вказував: “По містах
оселилися німці на “німецькім” праві” [9, с.24].
У період входження українських земель до складу Великого Князівства Литовського та Королівства Польського поширення магдебурзького права значно прискорилось. І.Франко вказував на те,
що Польська держава, прийнявши християнство
з Німеччини, ще з Х століття почала переймати
німецькі громадські порядки. Перехід від старих
руських порядків до польських на українських
землях, як підкреслював учений, відбувався поступово. “Руські порядки не були змінені відразу, але обік них звільна насаджувано інші, що
помалу приглушували старі” – зауважував письменник [9, с.24]. Правова система того періоду
вирізнялася строкатістю, магдебурзьке право було одним з джерел права, які діяли на українських землях періоду литовсько-польської доби.
Норми магдебурзького права містились у приватних перекладах магдебурзьких кодексів та компілятивних підручниках магдебурзького права.
Польщу середини ХVІІ ст. І.Франко називав однією з найсильніших держав у Європі. Не
останню роль у цьому, на його думку, відіграли
обширні українські землі, з безліччю сіл та містечок. Львів, Краків і Варшаву учений називав
містами особливого значення: “…Перше як
центр промислу і торгівлі з далеким сходом, два
другі як центри політичного і духового життя
держави” [10, с.195]. Учений наголошував, що
міщани зайнялись просвітою народу, “вони почали по містах зав’язувати релігійні братства,
при тих братствах заводити на складкові гроші
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друкарні і школи, спроваджувати до них учителів, письменників. Перше і найславніше з тих
братств було братство львівське ставропігійське… Слідом за ним пішло й братство віленське
(1591), мінське (1592), більське (1594), могилівське (1597), луцьке (ок[оло] 1600), київське
(1615)” [7, с.264-265]. Своєю діяльністю братства
сприяли підвищенню культурного рівня українського населення.
У 1900 р. у першому томі журналу „Часопись правнича і економічна” була надрукована
історико-економічна розвідка І.Франка „Грималівський ключ в р. 1800”. Більша частина цієї
студії написана ще в 1885 р. Її основою стали
акти та матеріали, знайдені письменником у сімейному архіві В.І.Федоровича. За твердженням
І.Франка, крім рукописних і друкованих документів, процитованих ним у відповідних місцях
праці, найважливішим її джерелом стала книга
під
заголовком
“Inwentarz
klucza
Grzymalowskiego na rok 1800 spisany”.
Характеризуючи правовий статус 32 сіл і
присілків та трьох містечок Грималівського ключа на галицькому Поділлі, письменник звертав
увагу на те, що вони перебували у приватній
власності могутньої шляхетської родини Сенявських. Він писав: “Останній потомок тої родини,
Адам Міколай з Гранова Сенявський, каштелян
краківський, гетьман великий коронний, львівський генеральний, рогатинський, стрийський, любачівський, пісочинський і т. д. Староста д[ня] 27
червня 1720 р., хотячи піддвигнути з упадку те
місточко, зруйноване під час турецьких війн, надав йому привілеєм своїм право Магдебурзьке,
вісім ярмарків до року і інші свободи” [6, с.550].
У своєму дослідженні І.Франко навів дослівний текст привілею великого коронного гетьмана А.М.Сенявського, а також прокоментував
його зміст. На початку цього документа власник
міста проголошував: „Оскільки всі речі, що спираються на добрий порядок, тривають довго, а
без порядку швидше приходять до занепаду, …
оскільки людська пам’ять коротка і швидко минаюча, якби про неї давні писання не нагадували
наступний вікам, тому, вважаючи слушною
справу зберігання мого міста Грималова у правах, цілості і звичаєвій свободі, а також задовольняючи прохання тамошніх міщан, – я їм і їхнім
нащадкам на вічні часи дарую право вести судочинство за магдебурзьким правом, а всі справи,
як і порядок, тримати за прикладом і звичаєм
інших міст Польської корони (однак не ухиляючись від положень дідичного права мого і моїх
спадкоємців)” [6, с.553].
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Згідно з указаним привілеєм усі правові спори повинні були розглядатися спочатку у війта,
який призначався розпорядженням власника чи
його нащадків, а далі – у радному суді. У випадку
незадоволення сторін вирішенням справи, вони
могли звернутись до губернатора. Останньою апеляційною інстанцією визнавався власник міста чи
його спадкоємці. Саме ними ухвалювалось остаточне рішення по всіх справах. [6, с. 553].
Далі в документі, у відповідності з давніми
королівськими привілеями і за давнім звичаєм,
визначався час і порядок проведення ярмарок у
місті, організації варти, сплати різного роду повинностей, виконання належних робіт. І. Франко
висловив власні міркування щодо головних положень привілею А.Синявського. Учений писав:
„… В нашій душі будиться іронічне почуття, коли чуємо, як він, обтяживши міщан данинами і
повинностями на користь своєї власної кишені,
не соромиться повчати їх про „добрий і справедливий” обов’язок плачення ще й понад те всіх
публічних податків і поношення всяких державних тягарів” [6, с. 554]. Також І.Франко дивувався з польського шляхтича, який “…живцем копіює свій привілей із давніх документів того роду, не дбаючи проте, що відносини сильно змінилися і що в многих місцях йому приходиться
оперувати вже не дійсними економічними та
юридичними явищами, а очевидними фікціями.
Бо чи ж не було фікцією накладання на міщан
повинностей з титулу оборони міста перед ворогом і рівночасно звалювання на тих же міщан
цілого тягаря тої оборони? ” [6, с. 555]. Письменник зазначав, що все це вказує на нерозуміння власником міста крайових відносин.
Порівнюючи приписи привілею Сенявського 1720 р. з положеннями інвентаря 1800 р.,
І.Франко простежував зміни у правовому становищі міщанства Грималівського ключа. Насамперед,
учений звернув увагу на збільшення кількості єврейського міського населення, яке перебувало у
привілейованому становищі відносно інших категорій міщанства: “Хоча в місті жиди були властителями домів нарівні з міщанами, та, проте, вони не
поносили ніяких міщанських натуральних тягарів,
що…були дуже значні” [6, с.558].
І.Франко зауважував, що незважаючи на
національну рівноправність міського населення,
“із відносин, які покійний Сенявський ще 1720 р.
бажав лишити “на віки незміненими”, по 80 літах
зробилося щось таке, що виглядало хіба на карикатуру обіцяних у тім привілеї “вольностей” та
опіки” [6, с.559]. За цей час поглибилась соціальна диференціація міщан. Як підкреслює пись-
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менник, у привілеї Сенявського не існувало великої різниці між самими міщанами, спостерігалось
тільки прагнення розділити категорію власне міщан від людей, які проживали у передмісті. "Інвентар з р. 1800 не знає передміщан, – пише вчений, –
бо й властиві міщани зведені в ньому до такого
рівня, який певно не багато різниться від того, на
чім у р. 1720 стояли передміщани. Але обік тої
юридичної рівнорядності бачимо значні маєткові
різниці, які, хоч може й зазначались були вже в
1720 р., не мали ще такого значення, щоб стоїло
згадувати про них у привілеї“ [6, с.560].
Проаналізувавши відмінність між повинностями, покладеними на міщан привілеєм 1720
р. та інвентарем 1800 р., І.Франко підсумовував:
“… Відносини міщан, унормовані… привілеєм
А.М.Сенявського, через 80 літ при помочі різних
“компланацій” чи, може, й простих актів насильства прийняли дуже відмінний вигляд. Одноцільна в привілеї категорія “славетних” міщан розпадається вже на п’ять верств, різко розділених
інвентарними приписами: міщани парові, поодинкові, чвертові, халупники і комірники. Категорії
данин і повинностей лишилися давні – натуральні (роботизна і данини) і грошові, але в їх розмірі
яка ж градація!” [6, с.563].
У період переходу західноукраїнських земель під владу Австрії, адміністративно-правові
відносини у її містах регулювались нормами магдебурзького права. У великому дослідженні
“Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині”,
описуючи правове становище жителів західноукраїнських міст під владою Австрійської держави,
І.Франко зазначав, що міщани, купці та євреї не
мали доступу до участі в діяльності крайових
сеймів, “з виємком бурмистра Львова, котрий не
був вибираний, а тільки був іменований урядом.
Міщани мали й, окрім того, менші права від
шляхти. Правда, панщини вони не робили, але з
виємком кількох більших “вільних” міст мусили,
крім державного податку, платити домовий
чинш панам-дідичам” [9, с.11].
Згодом, дія магдебурзького права на західноукраїнських землях була суттєво обмежена
постановами австрійського уряду. В 1784 р. Австрія скасувала магдебурзьке право і провела реформу місцевого самоврядування. “І в наших
часах міста мають ще значні, хоч і не такі великі
привілеї, – писав І.Франко в 1890 р. – Хоч майдебурії вже нема, та зате міста (в нашій Галичині, крім Львова і Кракова, ще 33 більші міста)
мають свої осібні статути, свою осібну уставу
виборчу (вони голосують на послів впрост, а не
через виборців, як по селах), виробляють собі

право побирання різних акциз і мит, мали донедавна право пропінації і т. і. ” [11, с.175-176].
Висновки. У своїх наукових працях,
І.Франко неодноразово наголошував на тому, що
міста є витвором середньовіччя. Він звертав увагу на появу та розвиток міст Італії, Німеччини,
Франції та Англії. Письменник вказував на закріплення у Європі дії магдебурзького права,
яке, разом з німецькими поселенцями, перемістилось на українські землі.
На західноукраїнських землях магдебурзьке право з’явилося у ХІV і стало підставою здійснення у містах самоврядування. Письменник
розглядав процес запровадження магдебурзького
права на українських землях, визначив специфіку його дії, а також залежність цього інституту
від конкретних обставин історичної дійсності.
І.Франко підкреслював, що привілейними
грамотами міста звільнялися від обов’язковості
загальних законів, які діяли у державі, а також
отримували право самостійно вирішувати всі
важливі питання. В українських містах з магдебурзьким правом діяла власна судова й адміністративна влада. Згідно з магдебурзьким правом,
визначалися правовий статус міських жителів,
порядок обрання та функціонування органів міського самоврядування, регламентувалась діяльність ремісницьких та купецьких об’єднань. Усе
це, на думку мислителя, сприяло розвитку міст,
зростанню культурного рівня міщан.
Звертаючи увагу на позитивні моменти дії
магдебурзького права, І.Франко не ідеалізував
його значення для українських міст. Навпаки, він
указував, що самоуправління, надане магдебурзьким правом, як правило, обмежувалось королем чи феодалом і діяло за умови виконання військових чи економічних обов’язків.
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O.B. Bunchuk
I. YA. FRANKO ON THE CITIES SELF-GOVERNMENT BY THE MAGDEBURG LAW
Summary
The article clarifies I. Franko's understanding of the Magdeburg law essentials on the basis of using
the principles and methods of contemporary methodological pluralism, as well as determines the peculiarities
of the scientist's ideas on the Magdeburg right effect on the territory of Ukraine of different periods of historic development. Paying attention to the positive moments of the Magdeburg right effect, I. Franko didn't
idealize its meaning for Ukrainian cities. Vice versa, he pointed out that self-government granted by the
Magdeburg right was as a rule restricted by the king or feudal lord and functioned on the assumption of fulfilling the military or economic obligations.
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IІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

УДК 342.53
© 2006 р. В.В. Сердюк
Заступник керівника Апарату Верховного Суду України – начальник управління забезпечення
діяльності Судової палати у господарських справах Верховного Суду України, Київ
НЕДОТОРКАННІСТЬ ТА НЕЗМІНЮВАНІСТЬ СУДДІВ:
УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
Постановка проблеми. Відповідно до
статті 1 Конституції України наша держава визнала себе демократичною, соціальною та правовою. Виходячи з того, що стаття 8 Конституції
України проголосила одним з найголовніших
атрибутів правової держави принцип верховенства права, забезпечення дотримання якого на
практиці покладається здебільшого на суд, з метою ефективного виконання ним функцій правосуддя, Основний Закон гарантував йому, зокрема, недоторканність суддів. Водночас зазначена
конституційна гарантія, яка знайшла своє відображення у статті 15 Закону України “Про судоустрій України”, на наш погляд, у значній мірі
так і залишається декларацією. Такий висновок
випливає з того, що український суд на даний
час поставлений на межу виживання, що провокує і щоденно генерує нові, все більш жорсткі та
цинічні форми залежності суддів від високопосадовців - столичних чи місцевих. На думку
Д.М.Притики, найголовніша проблема українського правосуддя полягає в тому, що воно досі
ефективно не виконує свого головного завдання
– захищати людину, її права та свободи. Суд в
Україні за час судово-правової реформи, яка почалася із здобуттям незалежності, не тільки не
наблизився до людини, а в деяких питаннях навіть і віддалився від неї. Під час регулярних і палких баталій навколо сучасних проблем вітчизняної системи правосуддя найбільш активні критики всю провину перекладають на суддів: мовляв, вони “погрузли у корупції”. При цьому, забуваючи тих, хто створив умови, що призвели до
теперішнього стану правосуддя [8].
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питання, пов’язані з недоторканністю та незмінюваністю суддів, досить актуальні і придатні
для здійснення наукового пошуку, їм приділено
значну увагу вітчизняних правників. Це вбачається з аналізу праць таких дослідників, як
В.В.Городовенко, В.В.Кривенко, В.Т.Маляренко,
Ю.М.Міхеєнко, Л.М.Москвич, П.П.Пилипчук,
С.В.Подкопаєв, С.В.Прилуцький, Д.М.Притика,

Ю.Д.Притика, В.С.Стефанюк, В.І.Шишкін та інших. Зауважимо, що проблеми, які оточують судову систему, не можуть сприйматися як вирвані з
контексту інших проблем, характерних для суспільства в цілому. Суддя в Україні – такий же громадянин, як і інші, тому проблеми, зокрема додаткові
гарантії щодо його недоторканності, – це відображення тих негараздів, які існують поруч із кожним
громадянином.
Якісні чи неякісні закони народжуються
в ході реформ, результати їхнього застосування,
як відомо, залежать від правозастосування. Сакраментальне питання, що завжди актуальне, - “А
судді хто?”, переслідує людство здавна. Наразі
ми вправі пишатися тим, що судді, як носії судової влади, мають вищу юридичну освіту і, отже,
професійно підготовлені до виконання своїх
обов’язків щодо здійснення правосуддя. Однак
влада породжує спокуси, й устояти перед ними
тим важче, чим нижчий рівень соціального
і професійного контролю за діями носія такої
влади. Тому інститут недоторканності та незмінюваності суддів, що виходить за межі розумного, відкриває шлюзи для зловживань.
Метою даної статті є з’ясування деяких
теоретико-правових проблем недоторканності та
незмінюваності суддів в Україні у світлі європейського досвіду розв’язання цих проблем.
Виклад основного матеріалу дослідження. Недоторканність судді як одна із засад здійснення правосуддя – поняття багатогранне. Встановлення додаткових, порівняно з недоторканністю пересічної особи, гарантій недоторканності
для окремих категорій державних посадових
осіб, зокрема і для суддів, має на меті створення
належних умов для виконання покладених на
них державою обов’язків і захист від незаконного втручання у їх діяльність. Тобто недоторканність суддів розглядається нами як гарантія, але
більш високого рівня у порівнянні з недоторканністю, яка встановлюється для всіх осіб відповідно до принципу рівності прав і свобод громадян та їх рівності перед законом. Виходячи з
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цього, якщо права і свободи людини і громадянина, а також гарантії цих прав і свобод (у тому
числі додаткові гарантії недоторканності особи)
визначаються виключно законами України (пункт
1 статті 92 Конституції України), то гарантії вищого рівня, зокрема для суддів, зважаючи на наявність винятку із загального принципу рівності
прав і свобод громадян та їх рівності перед законом, визначаються виключно Конституцією. Про
це наголошено в рішенні Конституційного Суду
України від 1 грудня 2004 р., за змістом якого призначенням недоторканності, як складової незалежності суддів, є забезпечення здійснення правосуддя
[2, c.62]. Тобто гарантії недоторканності суддів
зумовлені специфікою їх професійної діяльності,
яка полягає у здійсненні правосуддя.
Однак установлення додаткових гарантій
недоторканності для суддів тільки на конституційному рівні може і не обмежуватися обсягом,
визначеним у частині 3 статті 126 Конституції
України, щодо неможливості без згоди Верховної Ради України затримання чи арешту судді до
винесення обвинувального вироку стосовно нього. Тому на законодавчому рівні, зокрема статтею 13 Закону України “Про статус суддів”, передбачено, що недоторканність судді поширюється на його житло, службове приміщення,
транспорт і засоби зв’язку, кореспонденцію, належне йому майно і документи; проникнення в
житло чи службове приміщення судді, в його
особистий чи службовий транспорт, проведення
там огляду, обшуку чи виїмки, прослуховування
його телефонних розмов, особистий обшук судді, а
так само огляд, виїмка його кореспонденції, речей
і документів можуть провадитись тільки за вмотивованим рішенням суду, а також за згодою судді у
разі прийняття головою відповідного суду рішення
про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки (частина четверта) та інші гарантії недоторканності суддів, ухвалені цим Законом.
8 жовтня 1999 р. Верховна Рада України
внесла зміни до частини 2 статті 13 Закону України “Про статус суддів”, які, на наше переконання, суттєво звузили гарантії недоторканності суддів, зважаючи на приписи частин 1, 2 та 6 статті
126 Конституції України. Разом з тим, Конституційний Суд України, констатувавши в рішенні
від 1 грудня 2004 р., що парламент, ухвалюючи 8
жовтня 1999 р. нову редакцію частини 2 статті 13
Закону України “Про статус суддів”, порушив
принцип неприпустимості зниження рівня гарантій незалежності і недоторканності суддів у разі
прийняття нових законів або внесення змін до
чинних законів, не зазначив у рішенні про не50

конституційність Закону від 8 жовтня 1999 р. [1].
На наш погляд, це може означати, що фактично і
надалі є можливим порушення кримінальних
справ проти суддів, однак постанови про порушення таких справ підлягають скасуванню за
умови їх оскарження в суді.
З погляду теорії Конституційний Суд
України мав право згідно із частиною 3 статті 61
Закону України “Про Конституційний Суд України”, виявивши під час розгляду справи, зокрема
“невідповідність Конституції інших правових
актів (їхніх окремих положень), крім тих, щодо
яких відкрито провадження у справі і які впливають на прийняття рішення чи дачу висновку у
справі”, визнати неконституційними такі правові
акти чи їхні окремі положення.
Видається логічним, що Верховна Рада
України зобов’язана ухвалити відповідний закон,
відобразивши в ньому положення частини 2
статті 13 Закону України “Про статус суддів”, які
діяли до внесення змін до цієї норми законом від
8 жовтня 1999 р. Тобто необхідно відновити порядок, за яким суддю не можна притягнути до
кримінальної відповідальності без згоди Верховної Ради України, а також застосувати до нього
заходи адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку, без згоди органу,
який обрав суддю на посаду.
Гіпертрофований імунітет судді, що заохочує безкарність і безвідповідальність його носія, - явище соціально шкідливе і породжене не
тільки в Україні періоду демократичних перетворень. Парламентська Асамблея Ради Європи
за заявкою України на вступ до Раду Європи запропонувала Україні підписати і протягом одного року ратифікувати Генеральну Угоду
про привілеї та імунітети, що стосуються представників членів Ради Європи (від 2 вересня
1949 р. з наступними доповненнями), що й було
зроблено [3, c.296]. Однак цей імунітет не безумовний, оскільки відповідно до статті 11 Угоди
привілеї та імунітети надаються представникам
членів Ради Європи не для їхньої особистої користі, а з метою забезпечення їм незалежності у
виконанні ними своїх службових обов’язків,
пов’язаних із Комітетом міністрів. У зв’язку з
цим член Ради не тільки має право, але й зобов’язаний позбавити свого представника імунітету в усіх випадках, коли, на думку члена Ради,
імунітет перешкоджає відправленню правосуддя
і коли він може бути скасований без шкоди для
цілей, заради яких він був наданий.
В Україні ж імунітет у будь-якому вигляді, враховуючи і недоторканність суддів,
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перетворюється у засіб захисту від закону, що
призводить до заподіяння очевидної шкоди
репутації судової складової влади і самому
принципу єдиної для всіх законності.
Досліджуючи незмінюваність суддів як
одну із засад здійснення правосуддя в Україні,
передбачену статтею 16 Закону України “Про
судоустрій України”, необхідно зауважити, що
наразі складається враження про відсутність чіткого розуміння правової природи цього явища в
суспільстві. Причому цілісного уявлення незмінюваності суддів не вбачається не тільки у пересічних
громадян, а й у політиків, які опікуються реформуванням судової системи. Тому, насамперед, доцільно з’ясувати, що саме в правовому сенсі означає
незмінюваність суддів і в чому її значення для судової системи і для Верховного Суду України.
Власне поняття незмінюваності суддів видається похідним від законодавчо закріпленого
способу формування суддівського корпусу. Виходячи з положень Конституції України, першим
елементом незмінюваності суддів є реалізація
шляхом надання особам, які відповідають встановленим нормами Основного Закону та положенням законодавства вимогам, суддівських повноважень – Президентом України (при призначенні вперше) та Верховною Радою України (при
безстроковому обранні). При цьому суддівські
повноваження можуть передаватися шляхом непрямого народовладдя.
Незмінюваність суддів закріплена в нормах
конституцій багатьох держав: Греції, Італії, Іспанії, Франції, ФРН, США тощо. На думку відомого правника В.І.Шишкіна, у первинному вигляді
незмінюваність суддів існує у Франції, Великобританії, США, Чехії, Македонії, Хорватії, де
суддя, який обирається чи призначається вперше,
не обмежується певним строком здійснення повноважень. Згідно із статтею 3 Конституції США
судді як Верховного, так і нижчих федеральних
судів зберігають свої посади доки їх поведінка є
бездоганною [9, c.155].
Існують і інші моделі незмінюваності суддів. Сутність однієї з них полягає у проходженні
суддею службового випробування. Такий підхід
є характерним для Болгарії, оскільки відповідно
до частини 3 статті 129 Конституції Болгарської
Республіки судді набувають статусу незмінюваних по закінченні трьохрічного строку перебування на посаді. Якщо болгарський суддя успішно проходить випробування, то він стає незмінюваним, що означає недопущення повторного
перезатвердження його повноважень [6, c.147].

Ще одна модель незмінюваності суддів передбачає певні обмеження їх повноважень протягом визначеного терміну, по завершенню якого
суддя підлягає переобранню чи перепризначенню. Такий підхід характерний для Молдови,
Словаччини, України тощо. Наприклад, стаття
145 Словацької Республіки містить припис про
те, що суддя обирається Національною Радою за
пропозицією Уряду строком на чотири роки. Після закінчення цього строку Рада в такому ж порядку обирає суддів, але вже без будь-яких часових обмежень. Стосовно вказаної моделі російський дослідник Б.А.Страшун слушно зазначає,
що суддя, якого обрано на визначений строк, має
заручитися підтримкою влади, довірою уряду,
щоб бути обраним уже остаточно. Але такий підхід до незмінюваності суддів досить ризикований, оскільки за чотири роки до влади може прийти нова команда з протилежним політичним
знаком [5, c.622]. Чи не позначиться така ситуація на постановленні правосудних рішень незалежно від політичних коливань у державі?
З наведеного вбачається, що суддя, якого
призначено на певний строк, перебуває в залежності від змін у політичній кон’юнктурі держави.
Тобто зазначена модель у якійсь мірі створює
умови для впливу на незалежність судді, оскільки його залежність від конкретної політичної
обстановки може бути приводом не для сумлінного виконання ним обов’язків по здійсненню
правосуддя, а спрямовуватися на благо влади з
метою майбутнього призначення чи обрання на
суддівську посаду.
У таких країнах як Іспанія, Італія, Франція
тощо судді на посади не обираються, а відповідним порядком призначаються. Але, як одна з
особливостей незмінюваності, нами розцінюється відсутність строку призначення суддів зазначених країн на посади, оскільки такі строки законодавством не встановлюються [4, c.425]. Тобто, чим коротший у часовому вимірі встановлено
строк перебування судді на посаді, тим більший
ризик впливу на його діяльність по здійсненню
правосуддя. Як приклад такої ситуації можна
навести радянський досвід фактичної підлеглості
суддів районним та обласним радам.
Зауважимо, що у який би спосіб на державному рівні не встановлювалися гарантії незмінюваності суддів, законодавство більшості розвинутих країн не виключає звільнення суддів в
абсолютному розумінні цього поняття. Як зазначає вітчизняний фахівець С.В.Прилуцький, підстави звільнення прямо встановлюються приписами конституцій. Так, підставою для звільнення
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суді в посади може бути обвинувальний вирок
щодо нього, який набрав чинності (стаття 115
Конституції Литви, стаття 129 Конституції Болгарії, стаття 147 Конституції Словаччини). Рішення про це приймається органами на зразок
верховного чи конституційного суду або вищою
радою магістратури, або радою правосуддя. В
окремих країнах усунення судді з посади є можливим тільки в порядку імпічменту (статті 1, 2
Конституції США, стаття 78 Конституції Японії)
[7]. Крім того, припинення повноважень судді в
деяких країнах також пов’язано із суддівською
відставкою чи звільненням за власним бажанням,
досягненням пенсійного віку чи граничного віку
перебування на суддівській посаді тощо (наприклад, стаття 88 Конституції Греції, § 48 Конституції Угорщини).
Щодо України, то поняття суддівської незмінюваності сформульовано у положеннях статей 126, 128 Конституції України, статті 16 Закону України “Про судоустрій України” та статті 9
Закону України “Про статус суддів”, згідно з
якими професійні судді судів загальної юрисдикції обіймають посади безстроково, крім суддів,
які призначаються на посаду вперше. Судді, обрані безстроково, перебувають на посадах до досягнення ними шістдесяти п’яти років, до закінчення цього строку вони можуть бути звільнені,
але тільки з підстав, передбачених пунктами 3-9
частини 5 статті 126 Конституції України. Вказані підстави є важливими елементами незмінюваності суддів, а разом з цим виступають в якості
конституційних винятків із цього поняття.
За чинним законодавством України незмінюваність суддів можна умовно розбити на два
етапи. Перший – це призначення Президентом
України особи на посаду судді вперше на п’ять
років. Цей строк розуміється нами як випробувальний термін, протягом якого суддя має можливість зарекомендувати себе як фахівець високого
рівня. Однак для того, щоб стати суддею суду
вищої інстанції (апеляційного, вищого спеціалізованого, Верховного) кандидат на цю посаду
повинен відповідати вимогам, встановленим частинами 3, 4 статті 127 Конституції України та
частинами 2-4 статті 7 Закону України “Про статус суддів”. Тобто, перше призначення є початковим моментом, стартом для набрання конкретним суддею статусу судді незмінюваного. Другий етап передбачений Законом України “Про
порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України”, яким встановлена процедура обрання парламентом на посаду судді безстроково. Отже,
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специфіка статусу професійних суддів полягає в
тому, що засади щодо їх незмінюваності починають діяти тільки після їх обрання суддею безстроково. Наведене повністю стосується і суддів
Верховного Суду України.
Другим елементом незмінюваності суддів
вбачається встановлення заборони стосовно особи, яка перебуває на посаді судді, звільнення,
переведення її на іншу посаду (в тому числі і на
вищу, і на нижчу). За змістом пункту 3.4. Європейської хартії про закон “Про статус суддів”
(Лісабон, 10 липня 1998 р.) суддя, який обіймає
посаду в суді, в принципі не може бути призначений на іншу суддівську посаду або направлений в інше місце, навіть у порядку просування
по службі, без його вільно вираженої згоди на це.
Винятки з цього принципу допускаються тільки
у випадку, якщо переведення передбачено і оголошено в порядку дисциплінарного стягнення, у
випадку законної зміни судової системи і у випадку тимчасового призначення для укріплення сусіднього суду, причому максимальна тривалість такого призначення повинна бути суворо обмежена в
Законі, не виключаючи при цьому можливості застосування положень статті 1.4 Хартії. Однак положення Конституції України та чинні Закони
України “Про статус суддів” і “Про судоустрій
України” не містять відповідних положень.
Наведене вище дає підстави для висновку,
що в Україні як такої незмінюваності суддів у
повній мірі не існує. По-перше, порядок перезатвердження суддів після закінчення строку їх
першого призначення нівелює зазначену засаду
здійснення правосуддя. По-друге, на законодавчому рівні суддя неубезпечений від сваволі керівництва суду (в тому числі і вищої інстанції) у
питаннях звільнення з посади чи переведення на
іншу посаду, а також у разі скасування (скорочення) посади судді, на якій він перебуває.
Висновки. Отже, незмінюваність суддів є
поняттям, яке охоплюється наявністю двох елементів і полягає в довічному (безстроковому)
обранні (призначенні) судді на посаду та забороні переміщення останнього з посади (з місця
здійснення правосуддя) без його згоди. Гарантії
збереження за суддями посад установлюються
конституцією та законодавством з метою виключення їх переслідування у разі прийняття ними
рішень, які можуть викликати невдоволення влади. Незмінюваність суддів має бути поставлена
під судовий захист і порушення її може бути можливим тільки в судовому порядку.
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INVIOLABILITY AND INVARIABILITY OF JUDGES: UKRAINIAN REALITIES
AND EUROPEAN EXPERIENCE
Summary
In the article on the basis of comparative analysis an author grounds position about that invariability of
judges is a concept which consists of two elements and consists in the lifelong(to permanent) electing (setting) of judge on position and prohibition of moving last from position(from the place of justice realization)
without his consent.
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IІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО.
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УДК 349.2
© 2006 р. Н.М. Процьків
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
РОЗІРВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Постановка проблеми. Нестабільність нових економічних і політичних структур, відсутність стабільної практики застосування нового
законодавства негативно впливають на правове
регулювання договірних відносин. В таких умовах виникає необхідність проаналізувати законодавство інших країн відносно розірвання договорів. Питання розірвання договору можна знайти
ще у римському приватному праві. Так, в договорі купівлі-продажу продавець був зобов’язаний попередити покупця про недоліки товару.
Якщо ж були знайдені недоліки, про які продавець не попередив покупця або переконав його в
їх відсутності, покупець мав можливість скористатися позовом про розірвання договору (actio
redhibitoria). Позов можна було пред’явити протягом 6 місяців. Якщо продавець не виконував
рішення суду про розірвання договору, то з нього
стягувалась ціна товару в подвійному розмірі. Як
зазначає Д.В.Дождєв, сторони могли доповнити
договір угодами, які дозволяють врахувати їх
особливі інтереси. Такі доповнення входили в
структуру основної угоди і захищалися позовами
з відповідних контрактів [5, с.520].
Такими контрактами були: 1) Lex comissioria
– це додаткова угода про право продавця розірвати
договір, якщо покупець не сплатить вартість товару в певний строк; 2) In diem addictio – це додаткова угода про право продавця розірвати договір, якщо до обумовленого терміну надійшла більш вигідна пропозиція від іншого покупця; 3) Pactum
displicentiae – це угода про право покупця придбати товар на пробу і повернути його продавцю, розірвавши договір, якщо річ йому не сподобалась.
Римське приватне право істотно вплинуло на формування європейського права.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питання розірвання договорів досліджувалися в
працях Є.Васильєва, Р.Камалітдінової, Г. Ласка,
В.Ансона. Але дані дослідження носили одиничний характер і характеризували законодавство
лише окремо взятої країни. Тому стверджувати,
що запропонована в статті проблема досліджена
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в достатній мірі не можна. Вплив законодавства
інших країн на законодавство України потребує
подальшого наукового дослідження.
Мета статті – дослідити проблеми розірвання договорів за законодавством зарубіжних
країн як у історичній ретроспективі, так і в сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Довгий час в договірному праві переважав
принцип римського цивільного права “pacta sunt
servanda” – “святість договору”. Договір можна
розірвати тільки за угодою сторін або за ініціативою кредитора у випадку порушення боржником своїх обов’язків. Так, ст. 1134 Французького
цивільного кодексу (ФЦК) передбачає, що угоди
“можуть бути відмінені лише за взаємною згодою
сторін або з причин, передбачених законом. При
цьому вважалось, що виконання боржником
обов’язків за договором не залежить від зміни цін,
технічних умов. Принцип pacta sunt servanda передбачав, що вірогідність різкої зміни кон’юнктури
може і повинна враховуватись в ділових відносинах, але сторона, яка знаходилась в невигідному
становищі могла розірвати договір, тільки якщо
його текст містить відповідну вказівку.
Така ситуація існувала до першої світової
війни. З початком економічної кризи договір не
можна було виконати без збитків для тієї чи іншої сторони і це не завжди залежало від вини
контрагентів договору, а часто з причин істотних
змін обставин. Всі ці обставини вимагали зміни
принципу безумовного виконання договору на
більш реалістичний. Основним напрямком розвитку правового регулювання розірвання договору став перехід до концепцій, які надавали
сторонам договору право вимагати його розірвання у зв’язку із зміною обставин, з яких виходили контрагенти, коли укладали договір. Тобто зникала дія принципу святості договору (pacta
sunt servanda) [9].
Інший принцип – clausula rebus sic stantibus
– є антиподом принципу святості договору і передбачає можливість уникнути зв’язаності дого-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2006. Випуск 365. Правознавство.

Розірвання цивільно-правових договорів за законодавством зарубіжних країн

вірними обставинами внаслідок наступної різкої
зміни обставин. Зміст даного принципу означає,
що “дійсність договору залежить від незмінності
обставин, при яких він був укладений”[14, с.261].
В системі континентального права боржник, як правило, звільнявся від відповідальності
тільки у випадку настання об’єктивної неможливості виконання зобов’язань. Спочатку така
конструкція охоплювала непереборну силу –
природне або суспільне явище (землетрус, паводок, війна, зміна закону), яке не можна було передбачити, а також випадок, тобто подію, яку в
принципі можна попередити при наявності реальної можливості її передбачити, але такої можливості не було. Крім того в практиці застосовувалось поняття “економічна неможливість виконання”, яке означало, що договір у зв’язку з різкою зміною зовнішніх економічних умов може
бути виконаний неналежним чином лише ціною
невиправданих економічних втрат. У зв’язку з
цим була розроблена доктрина про “незмінність
обставин”, за якою сторони виконують договір
на умовах, які існують на момент його укладення. А якщо такі обставини в процесі дії договору
змінилися, то сторони мають право розірвати
договір або змінити його зміст.
Подібні зміни в праві, як зазначає Халфіна
Р.С. “проходили і зростали поступово, вони не
відобразились в законодавстві, але були видні на
практиці”[13, с.3]. Отже, можна відмітити таку
закономірність: в результаті пасивності законодавця, розірвання договору у зв’язку із зміною
первісних обставин включалось в інститут припинення договору у зв’язку з об’єктивною неможливістю виконання зобов’язань. Однак в різних
країнах такий процес проходив неоднозначно.
Так суди Франції по цивільних справам чітко
дотримувалися принципу святості договору Першими прийняли нову доктрину суди адміністративної юстиції, зокрема по відношенню до договорів з поставки газу, електроенергії.
Після другої Світової війни (в 1949 році) у
Франції був прийнятий Закон, який надавав право на розірвання договорів, укладених до війни,
якщо їх виконання призводило до збитків, які
сторони не могли передбачити при укладенні
договору. Але не всі договори підпадали під дію
такого закону, тому суди на практиці застосовували принцип про “незмінність обставин” використовуючи ст. 1244 ФЦК, яка надавала право
враховувати економічну ситуацію[4, с.289].
Такі ж процеси проходили і в Німеччині.
Так зокрема, в німецькому законодавстві допускається розірвання договору за угодою сторін (§

397 Німецького цивільного уложення) [2] і у
зв’язку з порушенням договору іншою стороною.
При цьому частина норм регулює загальні питання
розірвання договору, інша частина стосується
окремих видів договорів (купівля-продаж – § 462,
467; оренда § 553-554). Так як і Франція, Німеччина після війни відмовилась від принципу “святості
договору” і необхідності безумовного дотримання
договору, тому було дозволено розірвання договору у випадку “економічної неможливості”.
Внаслідок економічної неможливості виконання договори можуть або припиняти своє існування, або сторонам надається можливість адаптувати умови такого договору до ситуації яка змінилася. На наш погляд, розірвання договору не завжди відповідає забезпеченості стабільності господарського обороту та інтересам контрагентів. Для
вирішення даного питання сторони, особливо в
довгострокових договорах, самі стали передбачати
умови про непередбачувані перешкоди, а у випадку їх настання вносять зміни в зміст договору, але
сам договір продовжує діяти [6, с.149].
Опираючись на положення § 157, 242 Німецького Цивільного уложення, суди приймають
до уваги при вирішенні даної проблеми принцип
добросовісності безпосередньо при тлумаченні і
виконанні договорів.
При застосуванні даної теорії в судовій
практиці пройшло виділення окремих категорій,
у відповідності з якими розрізняють випадки використання такої доктрини. До першої категорії
можуть бути віднесені випадки істотного порушення еквівалентності договірних зобов’язань.
Дана ситуація може мати місце, коли в силу непередбачених змін обставин договірні зобов’язання мають значний дисбаланс. Необхідно звернути увагу, що такі відносини повинні бути
двосторонніми, тобто коли боржник зобов’язаний здійснити дії лише в обмін на еквівалентні,
які надаються іншою стороною. І якщо такий
еквівалент не надається в силу неможливості виконання, то друга сторона може пред’явити позов про розірвання договору.
До таких ситуацій можна віднести обезцінювання грошових вимог у випадку різкого падіння вартості валют, зміна кон’юктури ринку,
ліквідація або введення обмеження для заняття
підприємницькою діяльністю, зміна діючого законодавства.
Друга категорія випадків пов’язана з недосягненням мети договору, а саме коли в результаті непередбачених змін обставин мета договору не може бути досягнута, хоча при цьому саме
виконання не стало неможливим.
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Крім того, суди виходять з тих позицій, що
перешкоди до виконання договору повинні бути
настільки суттєвими, щоб визнати, що виконання
договору за таких обставин призвело б до наслідків, які були б несумісними з правом і справедливістю. В таких випадках припинення договору здійснюється у вигляді визнання права сторони відмовитись від договору.
Німецькі юристи розробили свою доктрину, яка виходила з того, що договір може бути
розірваний, якщо “очікування сторін були нереалізовані в силу подій, які настали”[8, с.338].
Найбільш досконалий підхід в регулюванні
розірвання договору існує в Нідерландах. Згідно
ст. 258 ЦК Нідерландів сторона може в судовому
порядку розірвати договір, посилаючись на непередбачені обставини, при яких не можна чекати виконання договору в первісному вигляді.
Верховний Суд Нідерландів широко тлумачить
непередбачені обставини, при цьому відносить
до них і нові обставини, які не були прийняті до
уваги при укладенні договору.
В Нідерландах можливе розірвання договору у випадку порушення зобов’язань іншою
стороною договору (ст.ст. 265-270 ЦК). Але на
відміну від нашого законодавства розірвання договору у випадку його порушення не потребує
судового розгляду, і для розірвання досить лише
письмової заяви уповноваженої сторони.
Більш детально регулюється процес розірвання договору в законодавстві Російської Федерації. Так зокрема, даному питанню присвячені норми як першої, так і другої частини Цивільного Кодексу Російської Федерації. Всі норми
про розірвання договору взаємопов’язані між
собою і складають певну систему.
Першу ланку системи складають ст.ст. 450453 глави 29 ЦК, а також ст. 310 ЦК про односторонню відмову від виконання зобов’язань.
Дані статті містять найбільш загальні поняття і
норми, які стосуються розірвання будь-яких цивільно-правових договорів, як передбачених, так
і не передбачених законом.
Так зокрема, ст. 451 Цивільного кодексу
Росії передбачає можливість розірвати договір у
випадку суттєвих змін обставин. При цьому необхідно враховувати, що наявність лише зміни
обставин не достатньо. Необхідно одночасно наявність наступних умов: 1) в момент укладення
договору сторони виходячи з того, що такої зміни обставин не відбудеться; 2) зміна обставин
визнана причинами, які зацікавлена сторона не
могла перебороти після їх виникнення; 3) виконання договору порушила б відповідне договору
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співвідношення майнових інтересів сторін і зацікавлена сторона понесла б таку шкоду, що вона в
значній мірі позбавилась того, на що вправі була
розрахувати при укладенні договору; 4) із звичаїв в ділового обороту або сутності договору не
випливає, що ризик зміни обставин несе зацікавлена сторона [6, с.164].
Але положення статті 451 ЦК Росії мають
абстрактний характер, що може призвести до
використання судовими органами при безпосередньому застосуванні даної норми оціночного
підходу.
Закон передбачає, що у випадку, коли суд
встановить, що істотної зміни обставин не було, то
договір продовжує залишатися в силі в початкову
вигляді. Якщо ж суд визнає наявність істотної зміни обставин, то договір може бути розірваним.
Другу ланку системи складають статті, які
містять норми, що розповсюджують свою дію на
всі види договорів, але регулюють розірвання
договорів в особливих випадках: у зв’язку з реорганізацією юридичної особи (п. 2 ст. 60 ЦК);
зменшення статутного фонду в господарських
товариствах (ст.ст. 90, 101 ЦК); невиконання зустрічних зобов’язань (ст. 328 ЦК).
Третю ланку складають норми ІІ частини
ЦК про розірвання окремих видів договорів.
Подібна система існує в новому Цивільному Кодексі України.
Наслідком розірвання договору в країнах
континентального права є двостороння реституція. Кожна з сторін повинна повернути іншій все
отримане за договором (наприклад § 346 Німецького цивільного уложення). Тобто сторони повертаються в становище, в якому вони знаходилися до укладення договору. Дане правило дозволяє захистити інтереси сторони, яка виконала
своє зобов’язання за договором до моменту розірвання в більшій мірі, ніж інша сторона. Особливо це має значення, коли інша сторона взагалі не
виконала зобов’язання. По-іншому вирішувалась
проблема розірвання договору в державах системи “загального права”.
За законодавством Великобританії договір
можна розірвати за згодою сторін, а також у випадку порушення договору іншою стороною.
При цьому право потерпілої сторони розірвати
договір залежало від характеру порушених умов,
тобто суд досліджував чи є дана умова для сторін істотною (condition) чи простою (warranty).
Порушення істотної умови надавало потерпілій
стороні право вважати договір розірваним, а порушення простої умови дозволяло вимагати лише відшкодування збитків, спричинених пору-
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шенням договору. Така система склалася ще в
ХІХ столітті. На сьогоднішній день підстави розірвання договору залежить від тяжкості правопорушення та наслідків. Що ж стосується розірвання договору у зв’язку з не передбачуваними
змінами обставин, то законодавство Великобританії керується принципом “абсолютної” договірної відповідальності, згідно якого договір повинен виконуватись за будь-яких умов незалежно
від вини боржника.
Юридична практика США, за загальним
правилом, притримується таких же принципів. В
прецедентному праві США використовується
поняття неможливості виконання договору внаслідок великих і невиправданих збитків, втрат до
яких би призвело виконання договору (§ 459
Зводу договірного права США). В американської
юридичній літературі існує “тенденція розширювати межі неможливості виконання і охопити
нею як випадки, коли виконання стало для боржника практично невигідним, або внаслідок непередбачених обставин виконання не буде мати
цінності для кредитора, так і випадки, коли боржник звільняється від обов’язку виконання внаслідок того, що воно пов’язане з великими затратами” [10, с.69]. В США була розроблена концепція “неможливості” виконання (§ 261 Зводу договірного права США).
Аналізуючи сучасні тенденції розвитку доктрини неможливості виконання зобов’язань,
необхідно відмітити, що в американському праві
пройшло виділення доктрини “нездійснення”
(impracticabiliti), яка характерна для сучасного
комерційного обороту США.
Елементи даної доктрини: 1) обставини повинні носити характер непередбачуваності; 2)
такі обставини не повинні відноситись до сфери
ризиків, які приймаються стороною; 3) настання
непередбачених подій повинно роботи виконання договору нездійсненим. При цьому необхідно
уяснити, що сторони розуміли під виконанням
договору. В тому випадку, якщо договором альтернативне виконання договору з вибором боржника, то, той факт, що обраний спосіб став нездійсненим внаслідок настання не передбачуваної події, не дає права розірвати договір; 4) ненастання події повинна бути основною підставою
для укладення договору; 5) необхідна відсутність
вини зобов’язуючої сторони, а саме сторони, яка
посилається не неможливість виконати договір.
На думку Л. Лунца норми договірного права
США включають в себе положення німецької доктрини і доктрини “загального права”: “з однієї сторони, неможливість виконання тлумачиться як

ускладнення, яке потребує значних затрат, але разом з тим, підкреслюється, що боржник не звільняється від виконання внаслідок таких обставин, які
вимагають від нього більших затрат, ніж передбачали сторони при укладенні договору”[11, с.69].
Концепція “неможливості” виконання дає
мало можливостей для розірвання договору навіть у випадку зміни ринкової кон’юнктури, тому
що все залежить від рішення суду. Недоліки такої концепції призвели до розповсюдження в
США теорії “ефективного порушення договору”[9, с.277], яка заперечує принцип обов’язкового виконання договору. Прихильники теорії
“економічної ефективності” виходять з того, що
всі комерційні договори укладаються з метою
отримання найбільшого прибутку, тому якщо
для однієї з сторін розірвання договору буде
більш вигідним ніж виконання, то право повинно
дозволити їй вийти з договору. В рамках цієї теорії виправданими є будь-які порушення договору, за умови, що вони ведуть до укладення більш
вигідного контракту.
Що стосується наслідків розірвання договору в англо-американській системі права, то за
законодавством Великобританії потерпіла сторона має право на реституцію у випадку розірвання
договору, а сторона, яка порушили договір не
має права вимагати реституції, навіть за умови,
що вона виконала частину своїх зобов’язань за
договором [1, с.363-364]. Але таке правило існує
у Великобританії з 1943 року, коли був прийнятий Закон про правову реформу. До прийняття
даного нормативного акту англійське право реституцію не визнавало.
Таких же принципів з приводу реституції
притримується і судова практика США.
Теорія розірвання договорів за законодавством Китайської Народної республіки (КНР)
подібна до радянських часів 60-70 років ХХ століття. Держава активно втручається в сферу приватного права, при цьому правова система Китаю
залишається по суті публічно-правовою.
Основним актом, який регулює відносини
господарського обороту є Закон КНР про господарський договір [3, с.238]. Згідно даного Закону
дозволяється розірвання договору за згодою сторін, за умови, що це не спричинить збитків державним та громадським інтересам. Договір також можна розірвати, якщо одна з сторін не виконала своїх зобов’язань у встановлений строк.
Що стосується доктрини “незмінності обставин”, то сторона має право вимагати розірвання
договору у випадку дії непереборної сили.
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Згідно ст. 153 Загальних положень цивільного права КНР непереборною силою є ті
об’єктивні обставини, які не можливо передбачити, уникнути або їм зашкодити. Досить детально врегульовано розірвання договору в Японії.
Сторони вільно можуть розірвати договір за згодою. Така угода є зустрічним договором. Але
укладення договору про розірвання не повинно
порушувати права третіх осіб [12, с.45].
Для окремих видів договорів передбачаються спеціальні норми, які стосуються розірвання окремих видів договорів. Основною підставою розірвання будь-якого договору є порушення умов.
В Японії також визнається право однієї з
сторін розірвати договір на підставі зміни обставин. В другій половині ХХ століття в Японії відмовились від принципу неухильного дотримання
договору. Підставою було прийняття Указу про
контроль за цінами і відповідного рішення Верховного Суду за яким було дозволено одній з
сторін розірвати договір у випадку різкої зміни
економічного стану після укладення договору.
Остаточно визнання права розірвання договору
на підставі зміни обставин було визнано загальним принципом японського договірного права
після прийняття Верховним Судом рішення від
28 січня 1954 року [12, с.27].
Висновки. Враховуючи вищесказане, можна зробити висновок, що в континентальній
системі права договір можна розірвати за угодою
сторін або у випадку невиконання зобов’язань з
контрактів. На сьогоднішній день також передбачена підстава для розірвання договору як економічна неможливість виконання умов договору.
В прецедентному праві використовується
поняття неможливості виконання договору внаслідок великих і невиправданих збитків. Таке
положення призвело до розповсюдження теорії
“ефективного порушення договору”. Але така
теорія заперечує принцип обов’язкового виконання договору і не може безумовно застосовуватись в нашому законодавстві, оскільки це призвело б до порушення договірних відносин.
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THE AGREEMENT DISSOLUTION ACCORDING TO LEGAL SYSTEM
OF FOREIGN COUNTRIES
Summary
The reason and condition of dissolution of an agreement depend upon legal system. Ukrainian legislation of this area is much the same like Russian one. The doctrine of legal impossibility of any commitment
has been grown in majority of countries.
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ІСТОРІЯ ПРИНЦИПУ АВТОНОМІЇ ВОЛІ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
Постановка проблеми. Автономія волі є
загальновизнаним сьогодні принципом національного міжнародного приватного права, суть
якого полягає в тому, що за складову правопорядку визнається право сторін вільно обирати
право, яке має регулювати відносини з іноземним елементом. При цьому, незважаючи на те, що
принцип автономії волі з XVI ст. одержав право на
існування в більшості національних правових систем, у тому числі й у нашій країні, питання про поняття автономії волі залишається дискусійним у
доктрині міжнародного приватного права.
Принципи (основні засади) – категорія історична, вона – результат тривалого розвитку права. Еволюція основних засад дозволяє врахувати
культурні досягнення століть минулого, адже
правові принципи – це завжди результат тривалого становлення й апробації правових ідей.
Виникнення теорії автономії волі пов’язано з необхідністю вирішення колізії між різними
правовими системами, що виникає при регулюванні відносин з іноземним елементом. На сучасному етапі розвитку міжнародного приватного права, автономія волі є пріоритетним способом вирішення згаданих колізій.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблема автономії волі є актуальною з огляду
на ступінь її наукової розробки. Теоретичному
дослідженню даної проблеми в українській науці
міжнародного приватного права майже не приділялось уваги, зокрема деякі аспекти історії автономії волі знаходимо у В.І. Кисіля.
Серед учених попереднього періоду, що
досліджували окремі сторони даної проблеми,
слід назвати О. Піленка, В.М. Корецького, О.М.
Макарова, в працях яких ми знаходимо історію
виникнення і розвитку міжнародного приватного
права. Значна кількість російських учених працювали над історичними питаннями автономії
волі, зокрема: А.Г. Філіпов, А.А. Рубанов, Н.В.
Тригубович, І.А. Покровський.
Мета статті. За допомогою історичного аналізу визначити провідну ідею для опису і пояснення проблеми автономії волі в міжнародному приватному праві, як колізійно-правової свободи.
Виклад основного матеріалу дослідження. Історія принципу автономії волі має передісторію, яка розпочинається в XIV ст. з теорії

статутів Бартола. Тим більше така абстракція
потрібна щодо римського права та права раннього Середньовіччя. За пануючою думкою, яку,
зокрема, представляє В.І. Кисіль, «у Стародавньому Римі не існувало передумов для виникнення міжнародного приватного права. … Відсутність колізійного методу регулювання у римському праві пояснюється тим, що міжнародне
приватне право може бути створено лише тоді,
коли існує повага до іноземного права … . Шанування римськими юристами власного права
викликало у багатьох з них зневагу права іноземного… . У цьому зв’язку зазвичай цитують Цицерона, який у своєму трактаті “De oratore”(55р.)
зазначає: … (Неймовірно, наскільки будь-яке
інше цивільне право, крім нашого, здається брутальним і майже смішним) [11, с. 47].
Отже, джерела римського права, використані під час становлення деяких правових систем
Європи, майже не містили положень, які могли б
стати відправними для розвитку колізійних норм
та доктрини міжнародного приватного права» [2,
с.28]. Звичайно, що проблема автономії волі в
зазначеному контексті не могла існувати. В.І. Кисіль, цитуючи М. Вольфа, зазначає, що в цей час
«можливо, іноді сторонам надавалося право вказувати не закон їхнього дійсного місця походження, а
закон, за яким вони хотіли б вирішити спір. Це було першим відхиленням від принципу походження
в бік принципу автономії волі» [1, с.36].
Починаючи з XII ст., між північно-італійськими містами (Болонія, Модена та інші),
пожвавлюються мирні торгово-промислові стосунки, в яких як громади цих міст, так і їх громадяни, характеризуються автономними ознаками.
Це призвело до того, що болонські юристи починають ставити колізійні питання – статут якого
міста потрібно застосовувати тоді, коли відносини складаються між громадянами різних міст, – і
давати на них відповіді (Альдрік , Жак де Ревіньї, П’єр Бельперш, Чино да Пістойа, Альберік
да Рошате і т.д.), при цьому проблема автономії
волі в рамках колізійної проблеми ще не ставиться. В цей час «вільний за природним правом
був, по суті, рабом за правом церковним. Таке
кричуще протиріччя повинно було отримати обґрунтування в нескінченних дискусіях про свободу волі. Звідси правомірно зробити висновок,
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що світські правники того часу цілком усвідомлювали протиріччя між природним, цивільним і
церковним правом. Вихід із цього протиріччя
болонські юристи вбачали в незліченних нюансах опозиції «Voluntas alia justa» («з власної волі,
у противному разі за законом») [12, с.301].
Засновники сучасної доктрини міжнародного приватного права – італійці Бартол (13141357) та Бальд (1327-1400) – опозицію voluntas
alia justa вирішили на користь закону, а не волі.
Іншими словами, теорія статутів Бартола/Бальда
містить систему колізійних прив’язок, але ще не
знає принципу автономії волі (lex voluntatis).
Останній буде сформульований тільки через
більш, ніж сто років після смерті Бальда.
Отже, період передісторії поняття автономії
волі у міжнародному приватному праві – це, якщо
взяти до уваги виникнення теорії статутів, XIV, XV
ст.ст., тобто останні століття Середньовіччя пізньої
схоластики, а якщо розширити історичне поле за
рахунок раннього Середньовіччя, то передісторія
віддаляється до часу падіння Стародавнього Риму
(кінець IX). «Ще на зорі виникнення сучасного
міжнародного приватного права, коли виникає
проблема необхідності визначення права, яке застосовувалося у відносинах з іноземцями, цю проблему вирішували на підставі деяких логічно обґрунтованих колізійних прив’язок … Питання про
самостійний вибір сторонами права, яке застосовувалося, не виникало» [9, с.425].
Початком першого періоду в історії автономії волі у міжнародному приватному праві
можна вважати XVI ст., коли інтерес до вирішення колізійних питань перемістився з Італії у
Францію. В основі того, що саме в цьому столітті
і саме у Франції вперше юридично визначається
поняття автономії волі, лежать перші історичні
факти. По-перше, оскільки автономія волі є не
тільки філософською, а й психологічною проблемою, то потрібно врахувати історію психології, відповідно до якої «першу психологію написав Аристотель; він розглядав душу як «першу
ентелехію», тобто як одушевлену основу (принцип) тіла з трьома основними здібностями – харчуванням, відчуттям і мисленням. І тільки на основі прогресу природничих наук в XVI ст. аристотелівська психологія, яка панувала в основному протягом усього середньовіччя, змінилась
новою психологією, в центрі якої було твердження про те, що причинність закономірно визначає духовне життя. Це механічне розуміння
життя представляли Гоббс і Спіноза» [10, с.368].
Аристотелівсько-схоластична психологія не стала, як зазначено вище, основою для теорії стату60

тів Бартола. Водночас нове каузальне розуміння
психологічних процесів за Гобсом і за Спінозою,
(дати життя яких відповідно 1588-1679 та 16321677 роки), появилося уже після смерті в 1566 р.
автора ідеї автономії волі у міжнародному приватному праві Шарля Дюмулена, що означає, що
принцип lex voluntatis зароджується в той час,
коли завершується термін існування старого
психологічного погляду на автономію волі та
починається новий механічний погляд. Зрозуміло, що як освічена людина свого часу, Ш. Дюмулен не міг не бути обізнаним з сучасними йому
філософсько-психологічними напрямками інтелектуальної думки, і тому психологічна концепція автономії волі, яку пропонує Дюмулен, мала містити
елементи як старої, так і нової психології.
По-друге, той факт, що поняття автономії
виникає у Франції, пояснюється надзвичайним
багатоманіттям джерел французького цивільного
права: у різних провінціях королівства діяло або
римське право, або відособлені кутюми, які протягом XV-XVI століть піддалися офіційному редагуванню. Тому не випадково у Франції в XVI
ст. виникають імена двох видатних юристів Дюмулена і д’Аржентре, кожен з яких робить значний внесок в розвиток колізійної доктрини, а перший з них як раз і пропонує принцип автономії
волі, який застосовується спочатку не до міжнародних, а до міжобласних колізій законів.
Такі загальні передумови погодженої позиції сучасних авторів, які пишуть про історію
проблеми, яка нами аналізується, щодо витоків і
авторства доктрини автономії волі в міжнародному приватному праві. Так, зокрема, Н.В. Тригубович зазначає, що «вперше думка про можливість вибору права, застосовного до договору,
виникла в XVI ст. і її автором вважаться французький юрист Шарль Дюмулен (du Moulin,
Molinaeus (1500-1566)). В той час територіальне
об’єднання Франції йшло набагато швидше від
законодавчого і Дюмулен у своїй юридичній
практиці стикався з суперечливими кутюмами
різних провінцій Франції. Варто відзначити, що
сучасна Дюмулену практика при визначенні статуту договору вирішальним визнавала закон місця
його укладення. Дюмулен уперше звернув увагу і
на інші фактори. Для подолання колізії він рекомендував вносити в договір погоджену сторонами
умову про застосування до договору кутюмів Парижу» [8, с.15,16]. Отже, Дюмулен з технічної точки зору розглядає автономію волі як різновид
більш загального поняття свободи договору.
По-третє, психологічна направленість в позиції Дюмулєна має форму об’єктивно визначе-
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ного прикріплення. Тому А.А. Рубанов говорить,
що «автором ідеї про те, що право може санкціонувати угоду про визначення закону, був французький юрист Ш. Дюмулен… Тоді панувало
уявлення, що всі норми права прикріплені до
предметів матеріального світу (до речей або до
людей). Було загальновизнано, що в залежності
від цієї прикріпленості вони повинні (або не повинні) отримувати юридичне значення в іншій
країні (або області). Велися постійні спори про
те, яка норма права прикріплена і до якого саме
предмету матеріального світу» [7, с.171].
По-четверте, положення про об’єктивне
санкціонування аналогічне поняттю об’єктивного визнання правопорядком відповідного виявлення волі. Так, А.А. Рубанов зазначає: «Вважаючи, що норма прикріплена до того, про що
вона говорить, Ш. Дюмулен виділив особливу
групу норм, в яких йдеться про сутність справи,
яка впливає на судове рішення. Їх він поділив на
два види. Перший «торкається того, що залежить
від волі сторін, або того, що може бути ними замінене» [7, с.171]. Норми другого виду «розпоряджаються про те, що не залежить від волі сторін, а залежить тільки від влади закону». Звідси
випливало, що існують явища, до яких сторони
за своєю волею можуть прикріплювати норми
тієї чи іншої країни (або області), і таке їхнє бажання повинно отримати визнання повсюдно. Ця
теорія відкрила можливість для юридичного санкціонування угод про визначення права, що належить до застосування, і, отже, для виникнення
зворотного зв’язку між правом і суспільним відношенням» [7, с.171].
З попереднього абзацу можна зробити висновок про те, що при визначенні застосовуваного права думка Дюмулена зводиться до того, що
«до договорів повинно застосовуватися право,
яке мали на увазі сторони. Якщо із самого договору це право виявляється недостатньо явно, необхідно звертати увагу на обставини, при яких
воля сторін була виявлена: важливо з’ясувати
собі те право, яке було в думках контрагентів, те
право, яке вони мали на увазі, хоча визначено
його не назвали» [5, с.31].
Іншими словами, як підсумовує А.Н. Макаров, «… в питаннях, що залежать від волі сторін, Дюмулєн допускає вільний аналіз. Навпаки,
у питаннях, що вирішуються владою закону, цей
аналіз, на думку Дюмулена, не може мати місця,
а вирішує всеціло питання про об’єкт статуту:
тут Дюмулен користується термінами, які зустрічалися ще в XIV ст. у французького юриста
Фабера, – поділом статутів на реальні і особисті,

в залежності від того чи є їхнім об’єктом річ або
особа» [5, с.31]. Отже, існують такі життєві ситуації, коли за допомогою волевиявлення сторін
визначається статут договору (застосовуване до
договору право), що означає ніщо інше, ніж той
факт, що до нього можуть бути прикріплені норми матеріального права тієї чи іншої країни.
Отже, Дюмулен вперше пропонує розв’язувати колізійну проблему не на основі норм jus
cogens, тобто примусових норм, а на основі норм
jus dispositivum, диспозитивних норм, беручи до
уваги, що згаданий поділ норм був відомий ще
глосаторам. Так французький вчений аргументує
відхилення від імперативних принципів, надаючи сторонам можливість самостійно обирати те
право, яке варто застосовувати до їх правовідносин з чужеземним елементом. Крім того, Дюмулен зробив ще один «важливий висновок, який
нині подекуди отримав законодавче закріплення:
якщо сторони не здійснили явно висловленого
вибору, такий вибір є мовчазним і повинен випливати з обставин справи» [2, с.93].
По-п’яте, не варто забувати, що в XVI ст. у
Франції з’являється також теорія, яка заперечує
автономію волі, тобто є її антитезою. Йдеться
про етатистську теорію молодшого сучасника
Дюмулена – Жана Бодена (1530-1596), якого
вважають родоначальником етатистських концепцій права, детальніше розглянутих нами вище в
тій частині, що стосується автономії волі. ««Перша ознака суверенітету, – писав він, – влада повинна видавати закони або командувати всіма
взагалі і кожним зокрема, яка не може бути передана підданим» [7, с.171,172]. Право за своєю
сутністю – це «поведінка суверена, що стосується всіх його підданих взагалі» [7, с.171,172].
Примітно, що він вважав право продуктом держави, але еманацією конкретного монарха: «Закони, що виходять від суверена, хоча й спираються на міцні і життєві основи, не залежать ні
від чого, крім одної його волі» [7, с.172]. Інакше
кажучи, право він пов’язував в причиннонаслідковому плані тільки з монархом, а будьякий зв’язок права з підданими виключалася» [7,
с.172, 10, с. 1426, 1427].
Погляди Ж. Бодена, як і Ш. Дюмулена, є
дораціоналістичними, тобто їх основа психологоемпірична, при цьому, починаючи з Ж. Бодена,
який представляє крайню етатистську точку зору, етатистські концепції девальвують у напрямку позитивістських «теорій санкціонування»,
«теорій визнання» тощо.
У другому періоді історії автономії волі
психолого-емпіричне розуміння волі доповню-
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ється раціоналістичною точкою зору, яка знаходить своє вираження і завершення в концепції
«осілості правового відношення» Савіньї. Йдеться про XVII-першу половину XIX ст. Якщо взяти
до уваги, що раціоналізм для міжнародного приватного права не пропонує аж до Савіньї нічого
нового з погляду розвитку принципу автономії
волі, а також те, що раціоналістична філософія
свободи волі викладена нами вище, то досить
одразу перейти від Дюмулена до Савіньї.
Погляд Савіньї на автономію волі ширший
за погляд Дюмулена – в одній частині він повторює і збігається із психолого-емпіричною концепцією Дюмулена, а в іншій доповнює її, ґрунтуючись на раціоналістичній філософії, яка, однак,
при цьому ним заперечується. Так, враховуючи,
що принцип «автономії волі» визначається у
праці Савіньї «Система сучасного римського
права» (1849 р.), «вчення Савіньї, – як наголошує
Л.А. Лунц, – здійснило значний вплив на розвиток колізійного права у Західній Європі. Воно
висунуло ідею вибору закону за волею сторін, як
основу вирішення колізії за всіма видами договорів, як вихідний принцип не тільки в тому розумінні, що волею сторін вирішується в конкретному випадку вибір закону, але і в тому розумінні, що всі інші колізійні принципи, що застосовуються при відсутності вибору закону сторонами, знижуються в своєму значенні до ролі додаткових начал, до ролі презумції волі сторін, коли
вона не виражена в договорі» [4, с. 142].
Якщо взяти до уваги, що поняття правового відношення формується в рамках раціоналістичної концепції, а також те, що на думку Савіньї, кожне правовідношення «за своєю природою
належить і підкорено певному правопорядку»[3,
с.83,84], тобто Савіньї використовує природноправові поняття і термінологію та прагнення правовідносин до «осілості», будучи вирішальним
моментом для визначення застосовуваного права
поряд із первинною концепцією автономії волі, є
по суті раціоналістичним відносним обмеженням
психолого-емпіричної автономії волі. В історичній ретроспективі
абсолютним обмеженням
психолого-емпіричної теорії волі була концепція
божого походження права (схоластика), яка
стримувала аж до XVI ст. застосування автономії
волі в колізійному регулюванні, тоді як правовий
позитивізм XIX і наступних століть є, з одного
боку, абсолютним обмеженням автономії волі
(встановлення законодавцем імперативних колізійних норм) а, з іншого – відносним у тій частині, яка стосується визнання принципу більш тісного зв’язку та принципу автономії волі.
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Не тільки ідеї Дюмулена, але й Савіньї були прогресивними, як колись, так і нині, принаймні обидва поняття використані в українському
МПрП-Законі (ст.ст. 4 та 5).
У третьому сучасному періоді (друга половина XIX-XXI ст.ст.) має місце згадане вище позитивістське завершення оформлення принципу
автономії волі, яка до того часу була пов’язана, в
першу чергу, з іменами Дюмулена та Савіньї, а
також Ж. Бодена та інших.
Історія правового позитивізму опирається
на те, що в рамках раціоналістичної концепції
була сформована «теорія волі», тоді як «з другої
половини століття (XIX. – вставка наша - с.3.),
однак, чиста в о л ь о в а т е о р і я (reine
Willenstheorie) починає все частіше і частіше
піддаватися сумніву і критиці» [6, с.246,247]. І
під впливом цих ідей «вольової теорії» була протиставлена «теорія виявлення» (Erklärungstheorie), або «теорія довіри» (Vertrauenstheorie):
договір повинен визнаватися дійсним і непорушним» [6, с.246,247]. «Теорія волевиявлення» є
новим способом пояснення автономії волі, в основу якого покладено поняття правочину.
У міжнародному приватному праві це виражається в тому, що усталюється точка зору на форму автономії волі. Йдеться про те, що автономія
волі повинна виражатися за допомогою відповідної угоди (правочину).
Починаючи з середини XIX ст. появляються різні позитивістські точки зору на автономію
волі, які традиційно діляться на «етатистські» та
«автономістські». Зокрема, про автономію волі у
міжнародному приватному праві писали такі автори, як: Д. Мейер, Манчіні, А. Мандельштам,
М.І. Брун, Нідерер, Дж. Біль, Баерфільд, Батіфоль, Дж. Чешир, Р. Вентруаб, Р. Еренцвейг, М.
Седлер, П. Гото М. Калеб, М. Вольф, Л.А. Лунц,
А.А. Рубанов, А.Л. Маковський, М.М. Богуславський, А.Г. Філіпов, Н.В. Тригубович, Д.К. Мосс,
А.Б. Покровська та інші.
Підсумовуючи розгляд даного питання,
можна зробити такі висновки. 1. Історія принципу автономії волі ґрунтується на такій періодизації: передісторія (XIV, XV ст.ст.); перший
період – виникнення психолого-емпірич-ного
принципу автономії волі, Дюмулен (XVI ст.);
другий період – раціоналістичне доповнення
принципу автономії волі (принцип більш тісного
зв’язку), Савіньї (XVII-перша половина XIX ст.);
третій сучасний період – позитивістське завершення оформлення принципу автономії волі,
«етатистські» та «автономістські» концепції автономії волі (друга половина XIX-XXI ст.ст.).
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2. Автономія волі Дюмулена тісно пов’язана історією психології та є дораціоналістичним
психолого-емпіричним поняттям. Воля Дюмуленом сприймається як вільна воля звичайної емпіричної людини, яка звільняється з пут релігійного світоспоглядання та поступово набуває ознак
творчої свободи.
3. Принцип осілості правового відношення
Савіньї за своєю суттю є як розумна воля, корелятом загальної волі Дюмулена, тобто раціоналістичним доповненням психолого-емпі-ричного принципу автономії волі. Розумна воля розуміється не
як воля людини, поведінка якої звичайна, а як абстрактна воля, яка визначається логічним шляхом
суддею, зокрема при визначенні права, яке має регулювати відносини з іноземним елементом.
4. Держава не може прямо впливати на формування вільної волі людини, однак вона може
це здійснити опосередковано через проблему
волевиявлення, яке лежить в основі поняття правочину. Загальним способом такого впливу є позитивне санкціонування, визнання тощо, внутрішньої вільної волі людини, яка у той чи інший
спосіб проявляється. У міжнародному приватному праві, наприклад, визнання має форму, з одного боку, принципу автономії волі, а з іншого –
принципу більш тісного зв’язку. У широкому
сенсі таке визнання включає також установлення
визначених колізійних норм.
5. Міжнародне приватне право при вирішенні питання про автономію волі має користуватися «теорією визнання», або якоюсь іншою
позитивістською теорією. У такому випадку
міжнародне приватне право буде лише позитивістською доктриною, що є, на наш погляд, суттєвим недоліком. Виправити його можна, якщо
враховувати історію автономії волі, в якій, крім
позитивістського періоду, є ще психолого-емпіричний і, особливо, раціоналістичний періоди.
Таким урахуванням є конструкція «подвійного
визнання», тобто, з одного боку, позитивістського визнання, а з іншого – або загального (Дюмулен), або розумного визнання (Савіньї). Схема
цієї конструкції виражається не тільки старою

формулою voluntas alia justa, а й новою – voluntas
et justa, тобто і воля, і правопорядок є вихідними
точками для взаємовизнання.
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ГЕНЕЗИС АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СУПРОВОДЖЕННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ТЕХНОЛОГІЧНІ І НАУКОВІ ПАРКИ
Постановка проблеми. У сучасному суспільстві інноваційна спроможність країни є
ключовою ланкою її відновлення. У глобальнім
світі, обличчя якого визначають новітні технології, традиційно могутня науково-технологічна
база України мала би стати одним з головних
конкурентних переваг у боротьбі за місце в новому світовому порядку. Але цього досі не трапилося. І натепер треба прикладати все більших
зусиль для досягнення втрачених можливостей.
Саме від розвитку інноваційної сфери залежить
положення країни в міжнародній системі розподілу праці. Реалізація інноваційно-технологічного потенціалу буде визначати, чи займе Україна гідне місце у світовій еліті, що задає науковотехнічний прогрес, чи виявиться в ролі сировинного придатка і ринку дешевої робочої сили. Разом з відсутністю спрямованого адміністративноправого супроводження, значної державної фінансової допомоги і необхідного пільгового режиму
інноваційної діяльності гальмом у встановленні
технологічних парків та інших інноваційних структур є ще украй нерозвинена законодавча і нормативна база з цих питань. Інноваційна діяльність є
тою сферою, яка потребує адміністративно-правового супроводження з боку держави та місцевої
влади для розв’язку її проблем сьогодення.
Ступінь наукової розробки проблеми.
У науковій літературі питання вивчення правового супроводження технопарків майже не висувалося. Раніше в основному досліджувалася сама
інноваційна діяльність з її економічними аспектами, що, наприклад, відтворено в монографіях
О. Мазура та інш. [1], А. Гальчинського та інш.
[2], обговорювалися її проблеми з позицій державного управління у статтях В. Гусєва [3,4],
В.Семиноженка [5], а також у деяких працях автора [6,7]. Недостатня юридична проробка проблеми привела до нівелювання тих великих переваг, яке дає інноваційна діяльність в інформаційному суспільстві. Світовий досвід свідчить:
коефіцієнт корисної діяльності технопарків дуже
великий. У тому числі вони випускають з-під
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свого даху близько 80 відсотків міцних малих
фірм від загальної кількості, що приймаються в
технопарки, тоді як поза технопарками - тільки
20 відсотків.
Мета статті. Метою запропонованої роботи є визначення необхідності впровадження організаційно-правових засад інноваційного розвитку України з позицій адміністративного права, а
також аналіз і узагальнення цих засад щодо технопарків, у тому числі і законодавчих ініціатив у
створенні відповідної нормативно-правової бази,
для об’єднання зусиль органів державної влади і
місцевого самоврядування з правниками в цьому
напряму.
Виклад основного матеріалу. Важко
знайти у світі технологічний парк, при створенні
якого тією чи іншою мірою не використовувалася б державна допомога. Досить указати, що, наприклад, у Великобританії більше половини наукових технологічних парків побудовані державними агенціями, створеними для надання допомоги районам з високим рівнем безробіття в організації сучасної промислової бази (такі агентства є у США, Китаї, інших країнах-членах ЄС).
Так, перші технопарки в США взагалі повністю
фінансувалися Національним науковим фондом
цієї країни. До того ж треба враховувати, що,
крім загальної допомоги, уряд надає пільги і субсидії наукомістким фірмам і учасникам технопарків на індивідуальній основі . На сьогодні європейська інноваційна інфраструктура нараховує
більш 1,5 тисячі різних інноваційних центрів, у
тому числі більш 260 науково-технологічних парків. Для європейських технопарків, що створювалися багато пізніше від американських (особливо у 80-ті роки), характерний більш короткий
термін становлення [1]. Вони базувалися на наявному досвіді, мали детально пророблені програми і бізнес-плани, і тому розвивалися швидше
та більш успішніше. Основними ознаками технопарків разом зі створенням і продажем високотехнологічній продукції повинні бути регіональна належність цих структур, сумісне використання їх
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структурами земельної ділянки й інфраструктури
та обов'язкове функціонування в їх межах інкубатора інноваційного бізнесу.
З перших років незалежності України було
зрозуміло, що трансформаційні перетворення
позитивно можуть розвиватися тільки інноваційним шляхом, що реально потребує державної
допомоги й адміністративно-правового супроводження. В першу чергу це стосується технологічних парків, яких натепер в Україні створено
шістнадцять, але офіційно діючих усього вісім, а
практично діючих – ще менше. Причина, на наш
погляд, полягає в слабкому адміністративноправовому супроводженні та відповідній недостатній допомозі з боку держави.
Як відомо, в останні десять років в Україні
приймалися різні законодавчі і нормативноправові акти, які регламентували створення технологічних парків та інших інноваційних структур. Однак прийняті закони і акти, які забезпечували їх виконання, виявилися недостатніми для
інноваційного прориву в технологічному розвитку України. Ще в 1996 році відповідно до Розпорядження Президента України від 23 січня
1996 року була створена Міжвідомча рада з координації діяльності організації та функціонування технопарків і інноваційних структур інших
типів, затверджено положення про неї та прийнято ряд інших нормативних документів, а Постановою Кабінету Міністрів України № 471 від 29
квітня 1996 року затверджено її функції та персональний склад членів. Постановою Кабінету
Міністрів України № 961 від 9.08.01 р. ця рада
реорганізована в Комісію з організації технологічних парків та інноваційних структур інших
типів. Кабінет Міністрів України своєю Постановою № 549 від 22 травня 1996 року затвердив
"Положення про порядок створення і функціонування технопарків і інноваційних структур інших
типів", а також дав завдання по підготовці необхідних методичних матеріалів. Так, наприкінці
минулого століття з ініціативи Національної академії наук України Верховною Радою України 16
липня 1999 року був прийнятий Закон України
"Про спеціальний режим інвестиційної й інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка і сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Е.О.Патона", "Інститут монокристалів", що установив правові й економічні принципи діяльності створених технопарків і виконання ними інноваційних проектів [8]. Технопаркам були надані достатньо помітні на той час
пільги, однак три потужні академічні інститути,

які стали базовими організаціями технопарків,
так і не зробили принципипових технологічних
зрушень у країні на державному, та регіональному рівнях, хоча на галузевому рівні деякі зміни
були відчутні. Більше того, творці закону, зробивши законодавчо обмеження для створення нових технопарків через законодавчу персоналізацію технопарків, спричили державі збитки за
рахунок невикористання можливостей щодо
створення технопарків. Однак позитивним було
те, що три технопарки були створені й почали
працювати: технологічний парк “Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка і
сенсорна техніка” (м. Київ); технологічний парк
“Інститут монокристалів” (м. Харків); технологічний парк “Інститут електрозварювання ім.
Є.О.Патона” (м. Київ).
Під час підготовки нормативних документів для цих трьох українських технопарків був
використаний досвід функціонування аналогічних структур у США, Німеччині, Польщі та інших країнах, про що свідчать результати, які
описані в колективному виданні [1]. Діяльність
щодо розвитку технопарків в Україні все ж таки
набирала сили. Підтвердженням цього є створення п’ятого технопарку [9], у 2002 році ще чотирьох нових технопарка [10]. Незважаючи не те,
що Закон України [8] і доповнення до нього не є
досконалими з погляду процедури створення технопарків, але його можна вважати значним прогресом у реаліях України. З метою створення механізму реалізації цього Закону Кабінет Міністрів України своєю Постановою № 23 від 17 грудня 1999
року вже на той час затвердив ряд нормативноправових актів, у тому числі: Положення про порядок розгляду і затвердження пріоритетних напрямків діяльності технологічного парку; Положення
про порядок розгляду і реєстрації інвестиційних і
інноваційних проектів, що реалізуються по пріоритетних напрямках діяльності технологічного парку;
Положення про порядок здійснення контролю за
цільовим використанням сировини, матеріалів,
устаткування, що комплектують і інших товарів,
що увозяться в Україну для виконання інвестиційних і інноваційних проектів по пріоритетних напрямках діяльності технологічного парку.
З метою приведення національного законодавства у відповідність із Законом про спеціальний режим діяльності технопарків 1 червня 2000
року був прийнятий Закон України "Про внесення змін у деякі Закони України з питань оподаткування" [11], а Кабінет міністрів України своєю
Постановою від 26 червня 2000 року затвердив
"Порядок зарахування сум податків на спеціальні
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рахунки і їхнє використання технологічним парком". Постановою Кабінету Міністрів України
№1960 він був доповнений рядом положень. Наступні зміни внесені у Закон України [8] і згідно
із Законом [12] довели кількість технопарків до
пятнадцяти, включаючи і Технопарк УМБІЦЕНТ
в м. Одесі, однак на діяльність нових технопарків
був впроваджений мораторій до 2005 року.
У подальшому мораторій на діяльність усіх технопарків продовживався до 2007 року після відомих подій в Україні 2004 року. У 2007 році
Закон України [13] обновив діяльність технопарків, однак позбавив їх основних реальних пільг
– відрахувань податка на додану вартість на інноваційний розвиток технопаркової структури. З
метою забезпечення реалізації статті 12 цього
Закону Кабінет Міністрів України затвердив
Порядок здійснення контролю та моніторингу за
реалізацією проектів технологічних парків з приведенням у відповідність до неї нормативноправових актів МОН України. Кабінет Міністрів України Постановою № 1643 від 23.11.06 р.
прийняв Порядок зарахування сум податку на
прибуток підприємств на спеціальні рахунки
технологічного парку, його учасників та спільних підприємств, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх використанням, а
Постановою № 455 від 14.03.07 р. затвердив Порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на реалізацію інноваційних та інвестиційних
проектів у галузях економіки. Наприкінці 2006 року був прийнятий Закон України "Про науковий
парк "Київська політехніка" [14]. У ньому вже мова йдеться про науковий парк як договірне
об'єднання суб'єктів господарювання, створене з
метою організації, координації та контролю процесу виконання проектів наукового парку. У Верховній Раді розглядається нова редакція відомого
закону з змінами до нього [8, 9,10, 12, 13].
У 2002 році прийнято Закон України “Про
інноваційну діяльність“ [15], який теоретично
дав можливості і підтримку щодо створення технопарків, технополісів, бізнес-інкубаторів як самою державою, так і органами місцевого самоврядування, але потребує доробок через новий
досвід і час. Механізми його реалізації досі залишаються практично не визначеними і не реалізованими. З іншого боку, через причини, що
пов’язані з відсутністю централізованого державного фінансування або невизначеністю конкретних джерел іншого фінансування, призупинено
дію основних його положень, хоча досить часто
законодавчі доповнення і поправки торкалися і
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цього Закону. Як відомо, правове регулювання
інноваційної діяльності прописане в главі 34 Господарського Кодексу України [16]. Однак в жодній статті ГК України не йдеться про технопаркову діяльність і її регулювання, а говориться в
загалі про інноваційну діяльність (див. Ст.325332). Ст. 332 говорить про те, що відносини, які
виникають у процесі здійснення інноваційної
діяльності регулюються ГК України та іншими
законодавчими актами. До вказаних відносин у
частині не врегульованій ГК України застосовуються положення Цівільного Кодексу України,
але і там нічого не говориться про предмети наших досліджень – технопарки і технополіси.
Технопарки і технополіси (наукові парки),
на наш погляд, у містах, де технопарки вже створені за звісним законом зі змінами до нього, у
містобудівному відношенні вони мають становити планово виражену частину міської території
великих міст, яка має необхідну інфраструктуру,
де сконцентровані наукові установи, впроваджувальні організації, підприємства наукомістких і
високотехнологічних виробництв, установи, пов'язані з підготовкою та перепідготовкою кадрів. При
цьому територіальні параметри технопарків, що
створюються, співвідношення між дослідницькою і
виробничою функціями, обсягом і сферою кооперації можуть розрізнятися залежно від конкретної
економічної ситуації в регіоні або місті.
У центральних районах міста, де можливості регіонального розвитку лімітовані, функції
технопарків доцільно обмежити наданням послуг
з розробки та впровадження технічних і технологічних інновацій, їх вирізняють незначні розміри
(0,5-10,0 га) і достатньо висока інтенсивність використання території (більше 10 тис. м2 сумарної
площі приміщень на 1 га). У периферійних районах міста відкриваються можливості реалізовувати в рамках технопарку повний інноваційний
цикл. У цьому випадку функції технопарку можуть починатися проведенням досліджень і розробок, підготовкою кадрів і завершуватися серійним виробництвом. Невід'ємною вимогою
розвитку технопарків є існуючий науково-технічний потенціал, наявність кваліфікованої робочої сили та ринку венчурного капіталу, зручне
економіко-географічне положення (близькість до
міжнародних магістралей і аеропортів, внутрішніх транспортних комунікацій). Оскільки головне призначення подібних технопарків - допомога підприємствам у вирішенні проблеми розміщення наукомісткого і високотехнологічного
виробництва, розміри їх територій повинні бути
на порядок вищими, ніж у центральних районах,
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а вимоги до інтенсивності використання міських
земель - менш жорсткими. На нашу думку, найсприятливіші умови для створення технопарків
мають значні міські агломерації такі, як Київська, Одеська, Донецька, Дніпропетровська, Львівська, Харківська. В умовах фінансового та ресурсного дефіциту орієнтація на максимальне використання народногосподарського потенціалу та
існуючої інфраструктури великих міських агломерацій повинна розглядатись як пріоритетний
напрям державної політики щодо розміщення та
розвитку нових форм територіальної інтеграції
науки і виробництва. Такі міста мають усі необхідні передумови для забезпечення стійкого зв'язку між сферою досліджень і розробок та сферою
їх впровадження, інтенсивного обміну інформацією та розвитку підприємницької активності.
Під час створення Закону і наукового парку "Київська політехніка" керувалися саме вказаними
вище засадами.
При всій різноманітності поєднання функцій технопарків їх специфічною рисою є створення стартових умов для розвитку науковотехнічного підприємництва, яке орієнтується, як
показує зарубіжний досвід, не на великі науководослідні інститути і лабораторії, а на малі і середні, включаючи ризикові, інноваційні підприємства. З цією метою на території міста раціонально
створювати бізнес-інкубатори, які вважаються
одним із потенційно найефективніших економічних засобів прискореного впровадження інновацій та економічного розвитку. Метою концепції
інкубаторів має бути створення сприятливих
умов для розвитку нестандартних ідей і технічних рішень, що потребують додаткової перевірки, організації команди фахівців, унікального
обладнання, формування бізнес-плану на віддалену перспективу. Ідея, що пройшла інкубатор,
повинна була дійти до стадії, коли вона може
отримати державну підтримку. Головне призначення бізнес-інкубатора — першочергова підтримка малого (переважно інноваційного) підприємства. Вченим, інженерам, винахідникам,
що виявили бажання організувати власний бізнес, надається в інкубаторі пільговий доступ до
всього необхідного для здійснення своїх ідей.
Фірми-«початківці», як правило, зазнають банкрутства через незнання потенційного ринку запропонованих ними послуг, низьку управлінську
кваліфікацію співробітників, нестачу первинного
капіталу. Практично всі перераховані проблеми
розв’язуються бізнес-інкубаторами. Світова
практика свідчить, що значно більше інноваційних малих підприємств виживають у конкурент-

ному середовищі в межах інкубаторів, ніж поза
ними. Інкубатори, як правило, в процесі роботи
забезпечують себе на засадах самофінансування.
Відомо, що вони бувають трьох типів: безприбуткові — ті, що працюють із залученням коштів
місцевих органів влади, які зацікавлені у створенні робочих місць та економічному розвитку
регіону; прибуткові — ті, що не надають пільги
при здаванні в оренду свого майна (орендарям
пропонується широке коло різноманітних послуг, однак сплачують вони тільки ті із них, якими реально скористалися); бізнес-інкубатори при
вищих навчальних закладах надають ефективну
підтримку підприємствам: необхідні консультації науковців, дослідну та лабораторну базу, обчислювальну техніку, можливість підвищити рівень своїх знань через спілкування з викладачами та користування бібліотекою. Завдяки такій
підтримці підприємства опановують високотехнологічну продукцію або займаються комерціалізацією інноваційної продукції, яка розроблена
вченими закладу. В Україні було створено ряд
бізнес-інкубаторів, у тому числі і при окремих
вищих навчальних закладах, а також за ініціативою деяких місцевих органів влади або при підтримці урядових програм іноземних країн. Робота перших часто залежала від політичної
кон’юнктури, других – терміном фінансування
проекту, але потім після його закінчення, як правило, припинялася взагалі. Передумовою створення регіональної інноваційної інфраструктури
є організація фінансової підтримки інноваційного підприємництва — фондів венчурного фінансування інноваційної діяльності або інших регіональних фондів підтримки науково-інноваційної
сфери, що в Україні практично відсутнє. Виходячи з цього, для ліквідації відомих прогалин
було задіяне Державне агентство України з інвестицій та інновацій. Однак дуже би хотілося,
щоб воно справді було державним центром зі
створення національної інноваційної системи
для забезпечення, проведенню ефективної державної інноваційної політики, координація роботи центральних органів виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності. Її ліквідований попередник в особі Державного Інноваційного Фонду з підрозділами у всіх областях України мав
репутацію структури, яка характеризувалася відомими крімінальними і цивільними справами і
практично мало чим допомагала інноваційною
діяльністю в країні. В Положенні про Державне
агентство України з інвестицій та інновацій, яке
затверджене Постановою Кабінету Міністрів
України від 16 травня 2007 р. № 749 говориться,
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що це агенство в тому числі розробляє у межах
своїх повноважень проекти нормативно-правових актів з питань формування та реалізації
державної політики у сфері інвестицій та інноваційної діяльності і подає їх в установленому порядку Кабінетові Міністрів України. На сьогодні
вже порушено кримінальну справу відносно посадових осіб Української державної інноваційної
компанії, які завдали державі збиток у розмірі 32
млн.грн. Ця компанія була спадкоємцем Держіннофонду України і є відокремленим підрозділом
Державого агентства України з інвестицій та інновацій. Тому адміністративне регулювання і
адміністративний контроль у галузі вкрай необхідний і мав би включати комплекс організаційно-правових заходів. Треба пам’ятати відомі слова відомого соціолога П. Бурдьє, що "претензії
стосовно майбутнього хіба що можуть висуватися тими, хто не контролює своє теперішнє".
Висновки. Отже, правове регулювання інноваційного розвитку в цілому має бути обов'язковим, однак правові дії в надмірно стабілізованому суспільстві з різноманітними формами боротьби з корупцією і насильством теж не сприяють інноваційному розвитку суспільства. Наприклад, як указує О.Тоффлер у передмові до книги
І. Пригожина і І.Стенгерс (у різні роки лауреати
Нобілевсьної премії) "Порядок із хаосу. Новий
діалог людини з природою", "якщо зі співтовариства мурашок, які, як відомо, підрозділяються на
"трудівників" і неактивних мурашок, або "ледарів", цілком прибрати ледарів, то в групі, що залишилася, із трудівників знову відбувається
розшарування на "трудівників" і "ледарів". Приклад повчальний тим, що якщо зовнішнє втручання не когерентне, не властиве внутрішнім параметрам мурашкового соціуму, то воно принципово не може порушити необхідні внутрішні
соціальні зв'язки, що підпорядковуються принципу зберігання гомеостазису. У такому разі завжди і неминуче значна частина старанних трудівників буде раптово перетворюватися в страшенних ледарів, а благі наміри завзятих натуралістів спочатку виправдуються цікавим науковим
фактом, але повторення цих спроб викликає
жаль. Звідси висновок про принципову необхідність адміністративно-правового регулювання
інноваційної діяльності, в тому числі технопарків
і технополісів, але треба враховувати синергетичні парадигми управління - єдино можливий
шлях вирвати нашу країну з системної кризи і
поставити на рейки цивілізованого розвитку.
Можна говорити про якійсь особливий, емпіричний шлях розвитку, але у України на це не зали68

шилося часу, зайвих спроб та обгрунтованої економіко-правової мотивації. Можна вважати, що
на сьогодні в Україні створена деяка законодавча
і нормативно-правова база організації та функціонування технопарків та інших інноваційних
структур. При цьому адміністративно-правового
супроводження має бути прописана настільки
чітко, щоб не створювати зайних перепон у розвитку галузі і не давати можливостей для зловживань бюджетними коштами. Природно, досвід
роботи перших пілотних технопарків має враховатися натепер і при подальшому удосконаленні
прийнятих законів і постанов, для розуміння інноваційних проблем органами державної влади і місцевого самоврядування.
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LEGAL ADMINISTRATIVE ESCORT FOR INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE:
ТECHNOLOGICAL AND SCIENTIFICAL PARKS
Summary
Innovative possibility of country is the key link of its renewal іn the modern society. As a result innovative activity is the sphere which needs legal administrative escort from the government and local-authority
for positive problem decision. It was clearly from first-year of Ukrainian independence that transformation
changes can develop positively only by innovative way and really needs government assistance and legal
administrative escort. No easy to find in the world a technological park without government assistance at
creation. Legal position for technological parks in Ukraine and their legislative and normatively legal base
have been analyzed. So it was given the legal estimation for process.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПУБЛІЧНО-ВЛАДНІ ПОСЛУГИ
Постановка проблеми. У сучасній науці
адміністративного права і процесу вже майже
десятиліття точиться дискусія стосовно нового
спрямування діяльності держави не на “керування” суспільством, а на її служіння людині
шляхом надання послуг органами (посадовими
(службовими) особами), наділеними публічновладними повноваженнями. Водночас немає єдності серед науковців, як до речі і серед правотворчих органів, щодо визначення поняття таких
послуг, оскільки і в наукових дослідженнях, і в
законодавстві використовуються терміни: “адміністративні послуги”, “громадські послуги”,
“державні послуги”, “публічні послуги” й
“управлінські послуги”. Для нашої держави, яка
знаходиться на перехідному етапі від авторитаризму, який характеризувався методами і формами, заснованими на примусі, до демократичних форм і методів управління, питання сервісної діяльності надзвичайно актуальне, тим більше, що в практичній діяльності відповідні відносини функціонують уже тривалий час. Проте відсутність їх чіткого законодавчого врегулювання
не дає можливості стандартизовано визначати
розмір оплати за їх надання. Крім того, невизначеними є і часові рамки їх надання, і відповідальність за неналежну їх якість чи своєчасність.
Видається важливим констатувати, що у
трактуванні визначення поняття послуг, що надаються особами, наділеними публічно-владними повноваженнями, та їх змістовної сутності,
немає єдності, а, отже, є необхідність подальших
досліджень цієї проблеми.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Основними ідеологами запровадження теорії послуг в Україні є такі науковці як В.Авер’янов,
І.Голосніченко, В. Долечек, І. Коліушко, В. Тимощук, Г. Чміленко та інші.
В. Авер’янов у ряді досліджень звертає
увагу на на те, що діяльність з надання адміністративних послуг – це діяльність, спрямована на
юридичне оформлення умов, визначених законодавством необхідних для забезпечення належної
реалізації приватними особами своїх прав і охоронюваних законом інтересів [1, с.14 ].
І. Голосніченко наголошує, що не будь-яка
розпорядча діяльність, навіть та, яка спрямована на
реалізацію прав і свобод громадян, є послугою,
70

оскільки управлінська послуга розглядається як
створення організаційних умов для реалізації свого
права громадянином або іншим суб’єктом адміністративно-правових відносин [2, с.8 ].
В. Долечек зазначає, що управлінські послуги як вид державних послуг закріплюють
відмінну від традиційної ієрархію цінностей у
відносинах між громадянами і виконавчою владою, згідно з якою права і свободи громадян є
пріоритетними [ 3, с.7 ].
І. Коліушко і В. Тимощук вважають за доцільне використання визначення “адміністративні послуги”, звертаючи увагу, що так зване “широке” розуміння поняття управлінських послуг
фактично тотожне поняттю “державні послуги”,
при чому охоплює також послуги, за надання
яких органи державної влади та органи місцевого
самоврядування несуть опосередковану відповідальність, хоча безпосередньо їх не надають.
Ними звернено також увагу на те, що управлінська послуга має кінцеву форму індивідуального
адміністративного акту і є результатом адміністративного провадження, тому, на їхню думку,
доцільним є використання терміна “адміністративні послуги” [4, с.171].
Г. Чміленко, віддаючи перевагу визначенню “адміністративні послуги” подає в своєму
дослідженні і узагальнене поняття публічних послуг. На її думку, публічні послуги – це всі послуги, що надаються публічним сектором або
іншими суб’єктами під відповідальність публічної влади і за рахунок публічних коштів [5, с.87].
Мета статті полягає в обґрунтуванні поняття “публічно-владні послуги” й розкритті їх
сутності як нового явища в адміністративній науці та практиці, яке характеризує спрямування
діяльності органів ( посадових (службових) осіб),
наділених публічно-владними повноваженням,
на забезпечення прав, свобод й охоронюваних
законом інтересів фізичних осіб та прав і законних інтересів юридичних осіб.
Відповідно постановка завдань визначається спробою надати вихідні положення нового
інституту адміністративного права – публічновладних послуг. Автор ставить перед собою завдання проаналізувати ступінь наукової розробки проблеми, з’ясувати та дослідити правове регулювання інституту публічно-владних послуг,
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визначити основні ознаки публічно-владних послуг, а також дати правову оцінку тенденції поширення приватно-правових аспектів в загалом публічно-правовій галузі – адміністративному праві.
Виклад основного матеріалу дослідження. Представниками науки адміністративного
права вже десятиліття жваво дискутується питання приватно-правових аспектів адміністративного права - загалом публічно-правової галузі
права. Запозичення теорії послуг з англійської
правової системи, яка не знає поділу нормативного масиву на публічне і приватне право, не зовсім вписується в стандартизоване розуміння
адміністративного права як публічно-правової
галузі права. Проте вже на початку 90-х років
вітчизняними науковцями, зокрема Л. Ковалем,
піднімалось питання про приватно-правові аспекти адміністративного права, у зв’язку з наявністю інституту адміністративного договору [6, с.8].
На сьогодні спостерігається подальше поглиблення цього спрямування, оскільки дедалі наполегливіше дослідниками адміністративного права обґрунтовується необхідність нормативного
закріплення інституту публічно-владних послуг.
У 80-х роках XX століття в провідних країнах Західної Європи та Північної Америки (Великобританії, Канаді, США) відбулася зміна
пріоритетів у державній діяльності, а також у
засадах і формі взаємовідносин між владою і
громадянином, спрямована на їх подальшу демократизацію. Ці суттєві зміни пов’язані з реалізацією в названих країнах теорії публічних послуг.
В англійській мові для позначення категорії публічних послуг вживається термін „public
services”. В Україні всередині 90-х рр. прижився
спочатку термін „державні послуги”, напевне, не
стільки внаслідок неправильного перекладу, скільки у зв’язку з ще радянською традицією одержавлення. Так, у Законі України “Про оподаткування прибутку підприємств” у редакції від 22
травня 1997 р. подається визначення державних
послуг як будь-яких платних послуг, обов’язковість отримання яких встановлюється законодавством, та які надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами й організаціями, що утримуються
за рахунок коштів відповідних бюджетів. До терміна “державні послуги” не включаються податки, збори (обов’язкові платежі), визначені Законом України “Про систему оподаткування” [7,
п.7.11.13.ст.7].
У 1998р. Концепцією адміністративної
реформи в Україні було визначено необхідність

запровадження нової ідеології функціонування
виконавчої влади і місцевого самоврядування як
діяльності щодо забезпечення реалізації прав і
свобод громадян, надання державних та громадських послуг [8, с.4], але у цьому ж акті вживається і термін управлінські послуги [8, с.7]
На зламі тисячоліть усе частіше науковці
піднімали питання про універсальну назву послуг і найчастіше звучала пропозиція про визнання таких послуг управлінськими, тим більше, що вже в Концепції адміністративної реформи в Україні почали паралельно використовуються терміни „державні послуги ” й „управлінські послуги”, причому без зазначення особливої
межі між ними.
На сьогодні найбільш уживаним став термін „адміністративні послуги”, оскільки справедливо вважається, що категорія „ управлінських
послуг” уже має своє змістове навантаження в
економічній науці. Термін „адміністративні послуги” визнають більш вдалим і тому, що він
містить вказівку на суб’єкта, який надає такі послуги (адміністрацію, адміністративні органи),
характеризуючи таким чином владно – публічну
(адміністративну) природу діяльності щодо надання цих послуг[1, с.14].
Проте з терміном адміністративні послуги
не узгоджується діяльність органів місцевого
самоврядування., оскільки вони не відносяться
до категорії адміністративних органів. З метою
підвищення ефективності виконання завдань
держави та місцевого самоврядування доцільним
є використання більш ширшого поняття – „публічно-владні послуги” (послуги, які надаються
органами (посадовими (службовими) особами),
наділеними публічно-владними повноваженнями, за надання яких несуть відповідальність).
Тим більше, що поняття публічної служби знайшло своє законодавче закріплення в Кодексі адміністративного судочинства України [9, ст.3,
с.5], а значить, послуги, що надаються цими органами, також повинні називатися публічними
(публічно-владними).
Отже, публічно-владні послуги - це такий
вид послуг, які надаються органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування з
метою забезпечення прав, свобод й охоронюваних законом інтересів фізичних осіб та прав і
законних інтересів юридичних осіб для реалізації
їх владних повноважень.
Публічно-владні послуги, хоча саме таке
поняття у законодавстві і не застосовується, мають досить тривалу історію та широку правову
базу. Положення про них містяться в багатьох
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Законах України: “Про соціальні послуги”, “Про
громадянство”, “Про об’єднання громадян”,
“Про імміграцію”, “Про патентування деяких
видів підприємницької діяльності”, “Про стандартизацію”, “Про ліцензування деяких видів господарської діяльності”, “Про органи реєстрації
актів громадського стану” та іних. Широке коло
послуг, які стосуються громадян, на сьогодні передбачені та врегульовані підзаконними нормативними актами, що є орієнтиром для діяльності
законодавчого органу.
Для вдосконалення застосування публічновладних послуг вбачається за необхідне подальше теоретичне дослідження цієї функції органів
(осіб), наділених публічно-владними повноваженнями, а також законодавче закріплення норм,
які забезпечували б правовий механізм надання
таких послуг. Правові основи використання публічно-владних послуг повинні бути закріплені
в Адміністративно-процедурному кодексі України, а також в спеціальному Законі України “Про
публічно-владні послуги”. Крім того необхідно
внести зміни й доповнення до чинних нормативно-правових актів, зокрема до Законів України
“Про соціальні послуги”, “Про звернення громадян”, до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та до Кодексу адміністративного судочинства України.
В адміністративно-правовій науці при визначенні формальних ознак послуг, що надаються органами (особами), наділеними публічновладними повноваженнями, немає єдності. Так,
В. Авер’янов до обов’язкових ознак таких послуг зараховує: а) надання цих послуг спрямоване на створення належних умов для повноцінної
реалізації приватними особами належних їм прав
та виконання покладених на них обов’язків; б)
приватні особи мають право на свій розсуд
(окрім вчинення неправомірних дій) користуватися результатами наданих їм адміністративних
послуг [10, с.150].
C. Ківалов акцентує увагу на тому, що такі
послуги надаються лише за безпосередньою ініціативою (заявою) фізичних та юридичних осіб,
незалежно від самої форми заяви особи (усна чи
письмова) та порядку її отримання органом влади, а також на необхідності і, відповідно, можливості отримання конкретної адміністративної
послуги тільки на підставі закону. Надання адміністративної послуги можливе лише у випадку,
коли є спеціальне правове регулювання порядку
надання такої послуги. Вимога особи до органу
влади вчинити якісь дії на її користь може розглядатися як адміністративна послуга лише тоді,
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коли порядок розгляду цієї заяви є чітко регламентованим Не можна вимагати від органу влади
надати адміністративну послугу, якщо її надання
не передбачено законом [11, с.5].
Закон наділяє повноваженнями з надання
кожної адміністративної послуги відповідний
орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. За загальним правилом, за конкретною послугою можна звернутися лише до певного (тільки одного) органу влади, визначеного
законом, на відміну від інших видів звернень, які
можуть бути розглянуті та вирішені більш широким колом суб’єктів. Крім того для її отримання
фізичним та юридичним особам необхідно виконати певні вимоги, визначені законом. Отримати
адміністративну послугу можна лише за умови
дотримання встановлених законом вимог. Немає
різниці з погляду процедури: чи виконає, чи ні
особа певні вимоги, необхідні для отримання
певної ліцензії чи реєстрації її як суб’єкта підприємницької діяльності, результат буде однаковий – відмова органу надати послугу.
Адміністративна послуга має кінцеву форму
індивідуального адміністративного акта, в якому
вказано його адресат. При задоволенні заяви особи
цей акт має типову форму (свідоцтво, ліцензія),
хоча можливо власне адміністративним актом вважатися лише саме рішення органу про реєстрацію
чи видачу свідоцтва [12, с.105-106].
В. Тимощук, крім того, як другорядну
ознаку названих послуг виділяє їх типовість, або
ординарність. Ця ознака є особливо актуальною
для послуг, які можуть надаватися через “універсами послуг”, “єдині офіси”, де спілкування
між адміністративним органом і особою фактично є “документальним” і, як правило, не вимагає
особистого контакту з особою [13, с.120].
Враховуючи вищезазначені пропозиції
провідних науковців, можна визначити ознаками
публічно-владних послуг такі: 1) надання таких
послуг лише за безпосередньою ініціативою (заявою) фізичних та юридичних осіб, незалежно
від самої форми заяви особи (усна чи письмова)
та порядку її отримання уповноваженим публічно-владним органом (посадовою (службовою)
особою; 2) законодавче визначення порядку надання послуги; 3) необхідність виконання певних
вимог, визначених законом, особою, що заінтересована в отриманні певної послуги; 4) компетентність щодо надання визначених законодавчо
послуг; 5) оперативність; 6) типовість (ординарність); 7) відповідне оформлення індивідуальним
адміністративним актом; 8) право використання
на власний розсуд, але в передбачених законо-
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давством межах.
Висновки. 1. Адміністративне право на
сучасному етапі розвитку українського суспільства змінює як свою структуру, так і спрямованість правового регулювання. Дедалі більше
норм адміністративного права набувають приватно-правового характеру, оскільки його сервісна
спрямованість вимагає включення в нормативний масив саме таких норм.
2. Відбувається процес формування нового інституту адміністративного права – послуг,
що надаються органами (посадовими (службовими) особами), наділеними публічно-владними
повноваженнями.Такі послуги доцільно визначати публічно-владними, тобто такими, що надаються органами виконавчої влади й органами
місцевого самоврядування, їх посадовими (службовими) особами з метою забезпечення прав,
свобод й охоронюваних законом інтересів фізичних осіб, прав і законних інтересів юридичних
осіб для реалізації їх владних повноважень.
3. Основними ознаками публічно-владних
послуг є надання таких послуг лише за безпосередньою ініціативою (заявою) фізичних та юридичних осіб, законодавче визначення порядку
надання таких послуг, компетентність, необхідність виконання певних вимог, визначених законом, ординарність (типовість), оформлення їх у
вигляді офіційного акта, право використання їх
на власний розсуд.
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SOME ASPECTS OF PUBLIC POWER SERVICES
Summary
The article submits for consideration an authorial substantiation of the necessity of the definition of the executive power and local government institutions officials’ public-service activity by public-power services.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МЕТОД НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У НАУЦІ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
Постановка проблеми. Як відзначав
П.Фейерабенд, ідея методу, що містить жорсткі,
незмінні і абсолютно обов’язкові принципи наукової діяльності стикається із надзвичайними
труднощами у процесі наукового пізнання. При
цьому з’ясовується, що не існує правила, яким би
епістемологічно обґрунтованим воно не виглядало, яке би в той чи інший час не було порушеним
[44, с. 153]. На нашу думку, це пов’язано з тим,
що як свідчить історія науки, в окремих випадках
фундаментальні наукові відкриття здійснювались завдяки не дотриманню, а порушенню
окремих канонів пануючої методології, шляхом
вибору найбільш адекватних предмету пізнання
методів наукового дослідження. Одним із таких
методів, спрямованих на дослідження правової
природи фінансово-правових явищ, є структурно-функціональний метод, який вважається оптимально ефективним для дослідження структури правового явища та визначення функціональних характеристик елементів цієї структури.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Методологія сучасної науки фінансового права
являє собою досить складне і багатопланове
утворення. Уже поверхневий аналіз наукової фінансово-правової літератури дозволяє констатувати наявність різних, нерідко протилежних підходів до інтерпретації і тлумачення як самого поняття
і сутності методології, так і характеристик, ознак і
тенденцій її розвитку в умовах розвитку науки фінансового права в цілому. У науковій літературі
ведуться також дискусії з приводу визначення її
функцій, структури, рівнів, а також можливостей
модифікації і трансформації відповідно до змін
існуючих суспільно-політич-них умов [1, с. 179; 6,
с. 76; 8, с. 20; 16, с. 99-103; 43, с. 35-36].
Мета статті. Автор ставить собі за мету проаналізувати ступінь наукової розробки проблеми,
з’ясувати поняття та зміст структурно-функціонального методу, його роль і значення у методології сучасної правової науки, встановити результати пізнавальної діяльності, здійснюваної
шляхом застосування даного наукового методу.
Виклад основного матеріалу дослідження. У науці фінансового права, як і у теорії права, доцільність застосування структурно-функціонального методу, як правило, пояснюється
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його найбільшою адекватністю й оптимальністю
під час дослідження структури певного правового явища та елементів цієї структури [6, с. 80; 10,
с. 55-63; 34, с. 26]. Такий підхід може бути прийнятим нами лише після з’ясування змісту поняття «структура». Адже у сучасній філософській та правовій літературі існують різні підходи
до трактування цього поняття. Зокрема, в рамках
позитивізму поняття «структура» визначається
через систему зв’язків між елементами. Таке визначення в повній мірі відповідає методологічному принципу детермінізму. Залежно від змісту
детермінуючих зв’язків елементів структури, у
філософії та правовій науці, зокрема радянського
періоду, відзначали різноманітні види детермінації, такі як причинність, взаємозалежність, кореляційний зв’язок, цільова детермінація та інші.
Стверджувалося, що всі види детермінації так чи
інакше пов’язані між собою. А детермінація у
правовій сфері значно визначається особливостями соціальної детермінації [27, с. 35].
Науці відомі й інші визначення та характеристики поняття «структура». Зокрема, у філософському словнику поняття «структура» визначається М.Ф. Овчинниковим як «сукупність
стійких зв’язків об’єкта, які забезпечують збереження його основних властивостей при різноманітних зовнішніх і внутрішніх змінах; основна
характеристика системи, її інваріантний аспект»
[45, с. 25]. М.С. Каган, визнаючи наведену вище
дефініцію М.Ф. Овчинникова визначальною для
цілої епохи, вважає, що сьогодні має місце розширення поняття структури, здійснюване у рамках теорії систем і синергетики. Каган М.С. стверджує, що якщо раніше структура розумілась як
інваріантний аспект системи, то сьогодні наука вже
оперує такими поняттями, як «функціональна
структура», та «хроноструктура». Структура, на
переконання автора, – це поняття, що означає спосіб організації системи [18, с. 63]. Тобто, як ми бачимо, акцент на характеристиці «системи зв’язків
між елементами» у такому трактуванні відсутній.
Така тенденція до розширення трактування
поняття «структури», на думку цілого ряду представників філософії права та загальної теорії
права, не нівелює, а, навпаки, актуалізує застосування структурно-функціонального методу нау-
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кового пізнання правової реальності. Пов’язано
це ось з чим. Історично методологічною базою,
основою застосування структурно-функціонального методу у правовій науці є феноменологічна
парадигма права, найбільш яскравим представником якої у російській імперській правовій науці був М.М. Алексєєв [3; 11, с. 114-119]. У її рамках, право позиціонується як специфічний феномен, який за умови наявності соціально значимого нормативного змісту інтерпретується в рамках соціуму як цінність, надаючи цим правовим
вимогам значення виправданих, тобто правомірних вимог. В основі феноменологічної методології, як відзначав М.М. Алексєєв, полягає не процес логічного заключення – предметні структури
та їх взаємозв’язки тільки споглядаються і пізнаються. Для такого споглядання немає потреби в
утворенні базисних першопочаткових понять і категорій чи побудові осново положних визначень.
Факт реального існування правового явища не потребує раціонального доведення, а може бути лише
зафіксований під час розгляду структури права як
такої [32, с. 115].
Доцільність і корисність застосування
структурно-функціонального методу наукового
пізнання відзначається і представниками позитивістської та нормативістської доктрин права, зокрема А.Б. Венгеровим [9], Л.І. Спірідоновим
[37], О.Ф. Черданцевим [46]. Найбільш послідовно таку позицію відстоює А.Б. Венгеров, відзначаючи іманентність правовому явищу як внутрішніх структурних зв’язків, так і їх зовнішніх
проявів [9, c. 327; 39, c. 7]. Необхідність дослідження правового явища у структурно-функціональному зрізі відзначають і інші представники нормативістського підходу у праві, зокрема
О.В. Аверін, та Р.Х. Бахтиєв, рецензуючи монографію М.Й. Байтіна «Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани
двух веков)» [7] та позиціонуючи себе як представники нормативістського розуміння права,
критикують автора за недостатнє, на їх думку,
застосування методу структурно-функціонального аналізу. Зокрема, вони відзначають: «На жаль,
важливий аспект концепції нормативного праворозуміння не знайшов у монографії належного
застосування: автор зробив наголос на дослідженні системи права в площині структурного
аналізу, тоді як будь-яка система являє собою
єдність її структурної та функціональної складової. Оскільки право – це система норм, то і підхід
до аналізу системи права вимагає дослідження не
тільки її структурних складових, але і тих сил внутрішньої самоорганізації системи, які дозволяють

сукупності правових норм стати і бути системою.
Тільки через розкриття функціональної домінанти
системи права стає можливим з’ясування цілісності системи правових норм» [2, c. 254].
Ефективність структурно-функціонального
методу пізнання структури правового явища підкреслюється пострадянськими, так званими «постнекласичними» теоріями права: комунікативною (А.В. Поляков) та діалогічною (І.Л. Честнов)
[39, с. 8]. Як відзначає А.В. Поляков, право як
цілісність завжди є діюче право. Як матерія неможлива без руху, так і право неможливе поза
своєю дією. Дія ж права полягає у його системному функціонуванні. Сутність права (ейдос
права) виражається у його структурі, що являє
собою корелятивний зв’язок повноважень та
правообов’язків, конституційованих загальнозначимою і загальнообов’язковою правовою нормою, який складається у процесі взаємодії між
суб’єктами [33, с. 101-110; 34, с. 29]. Акцент на
функціональному розумінні структури права робиться І.Л. Честновим. На його думку, постійною
складовою у праві є виключно його функція та
функції елементів, що входять до його структури.
Право у розумінні І.Л. Честнова є не просто сукупністю структурних елементів, а постійно відкритою і змінною системою, що знаходиться у постійному доповненні і формуванні. Саме в цьому, на
його думку, полягає внутрішня, синхронна, діалогічна сутність права [48, с. 45-52; 49, с. 5].
Отже, представниками різних підходів до
розуміння права відзначено, що завдяки структурно-функціональному методу, пізнання права
спрямоване на усвідомлення сутності правового
явища як такого, з одного боку, та на феноменологічний опис його реального функціонування, з
іншого.
У теоретико-правовій та галузевій юридичній літературі досліджуваний нами метод наукового пізнання традиційно називають «методом
структурно-функціонального аналізу». Тобто
назва даного наукового методу акцентована на
такому його структурному елементі, як логічний
прийом аналізу. Очевидно, що аналітична діяльність є необхідною, атрибутивною складовою
наукової пізнавальної діяльності правових явищ,
що мають складну побудову. І справді, фінансово-правова дійсність на момент початку її дослідження постає перед нами у настільки складному
сплетінні її складових, аспектів, ознак, що дослідити їх внутрішній зв’язок і єдність можливо
лише у процесі аналітичної діяльності. За допомогою аналізу, як вдало відзначив Д.А. Керімов,
стає можливим пізнати конкретні правові явища,
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їх сторони й ознаки не як ті, що індиферентно
знаходяться один біля одного, а як єдине,
зв’язане ціле. Тобто розкрити те загальне, що
внутрішньо об’єднує багатоманітні прояви конкретної правової дійсності [20, c. 8].
За допомогою аналізу, структура досліджуваного явища розкладається на власні складові
частини, кожна з яких сама по собі є юридичною
абстракцією. Разом з тим, відзначимо, що знання
про ці структурні елементи хоч і є безумовно необхідними, однак, не розкривають головного –
конкретного способу об’єднання цих елементів –
поєднання протилежних аспектів та тенденцій їх
розвитку, в чому, власне, полягає дослідження
природи правового явища. Тому вважаємо, що
обов’язковою складовою структурно-функціонального методу наукового дослідження є, поряд з
аналітичною, і синтетична діяльність.
Завдяки логічному прийому синтезу, правове явище не просто розглядається як ціле, у
його безпосередній даності. Як указував Б.М.Кедров, синтез – це насамперед «зв’язування»,
«з’єднання» складових частин досліджуваного
предмету [19, с. 7]. Саме за допомогою синтезу,
поєднуються протилежні тенденції у розвитку
правових явищ. Якщо за допомогою юридичного
аналізу структуроване правове ціле поділяється
на окремі частини, що дозволяє вивчити їх у
найбільш «чистому» вигляді, то за допомогою
синтезу це ціле відновлюється у єдності всіх його багатоманітних, інколи – суперечливих частин. Зі сказаного випливає, що аналіз і синтез, як
способи пізнання правової дійсності, ефективні
тільки у нерозривному взаємозв’язку. Завдяки
синтезу, як елементу наукового методу пізнання, складові структури правового явища відтворюються у їх функціональному відношенні, виведеному шляхом аналізу юридичної абстракції.
У абстрагуванні, виведенні поза зону уваги
всіх тих характеристик предмета дослідження,
які заважають безпосередньому пізнанню сутності (ейдосу) цього предмета, полягає методологічний прийом редукції. За допомогою такого
прийому, елемент структури розглядається як
базове, неподільне поняття. Його структура, будова не беруться до уваги під час характеристики
системи, складовою якої він є. Тобто в загальному випадку елемент не може бути описаний поза
його функціональними характеристиками. Оскільки для характеристики системи важливо насамперед не те, який склад її елемента, а те, як
функціонує і в чому цінність такого елемента у
межах цілого[23, с. 37]. Такий прийом наукового
методу обґрунтовується правовою феноменоло76

гією з тих позицій, що проблема кінцевого понятійного визначення правового явища не може
бути розв’язаною, оскільки або заводить до нескінченності, або підводить до певної кінцевої
даності, яка сприймається як невизначена і така,
що не підлягає опису.
Отже, характеристика змісту досліджуваного нами методу наукового пізнання дозволяє
зробити висновок про наступне. По-перше,
предмет наукового пізнання – структура певного
фінансово-правового явища, спосіб організації
системи шляхом функціонального вираження її
елементів – зумовлює застосування належного
методологічного інструментарію в рамках обраного методу. Такими методологічними інструментами, способами наукового пізнання є пов’язані
між собою аналіз, синтез, редукція тощо. Подруге, назва досліджуваного нами методу: «метод структурно-функціонального аналізу», що
використовується у теоретико-правовій та галузевій юридичній літературі є не зовсім адекватною його змісту, оскільки поряд із вказівкою на
предмет пізнання (структура, внутрішня побудова
правового явища та функції елементів цієї структури) міститься вказівка на логічний прийом аналізу
– окремий, але не єдиний інструмент у структурі
даного методу. Тому, виходячи із логіко-семантичних правил відповідності назви явища його змісту, вважаємо більш відповідною таку назву даного методу, яка би відображала насамперед предмет
наукового пізнання, а саме: «структурно-функціональний метод наукового дослідження».
Результатом пізнавальної діяльності, здійснюваної шляхом застосування структурнофункціонального методу у науці фінансового
права є формулювання понять, категорій та юридичних конструкцій. Як визначено в тлумачному
словника за ред. Ожегова С.І., поняття – це логічно оформлена загальна думка про суть предмету, явища; ідея чого-небудь [28, с. 561]. Юридичні поняття відображають собою ідеї, думки,
уявлення про право в цілому, різні його аспекти,
а також інші елементи правової дійсності. При
чому, вони покликані адекватно і точно відобразити та виразити тільки взяті у їх єдності загальні
та істотні ознаки правових явищ.
У ході формування понять у науці фінансового права, як вже відзначалось, застосовуються
різноманітні логічні прийоми, такі як аналіз, синтез, індукція, дедукція, редукція тощо. Хибне
застосування методологічного інструментарію,
як правило, призводить до двох можливих негативних ситуацій – це відрив понять від правової
дійсності і навпаки – ототожнення з нею. У пер-
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шому випадку поняття протиставляються явищам правової дійсності, а в другому випадку такі
поняття не мають достатнього ступеня абстрактності, а тому не відображають специфіки відповідних явищ, їх сутності.
Розглядаючи юридичні поняття, вироблені
юридичною наукою, відзначимо, що серед них
можуть бути виведені поняття, які відображають
найбільш істотні властивості правових явищ і
предметів. Такі поняття у філософії та правовій
науці прийнято називати категоріями [12, с. 12].
Отже, через юридичні категорії здійснюється
сутнісна характеристика явищ правової дійсності. Особливість понять і категорій як результатів
наукового пізнання, здійснюваного із застосуванням структурно-функціонального методу, з
позицій теорії відкритих систем і феноменології
права зводиться до того, що у структурах правових явищ, що відображаються даними поняттями
та категоріями, розкриваються певні безумовні
зв’язки, які виражаються у самоочевидних судженнях. Безумовні елементи предметного складу можуть і не мати характеру постійно існуючого. Вони можуть бути невзаємозалежними і можуть не зводитися один до одного. Тобто понятійно-категорійні ряди виводяться на основі споглядання та опису якісних структурних рядів
правового явища як «даності», необхідно заданої
структури [49, с. 5].
Як вже зазначалось результатом пізнавальної діяльності, шляхом застосування структурнофункціонального методу наукового дослідження
є юридичні конструкції. Сьогодні неможливо
говорити про однозначне тлумачення терміна
«юридична конструкція», так як у сучасній теорії
права на даний момент закріпились, як мінімум,
чотири різних, відмінних за своєю суттю підходи
до розуміння сутності юридичних конструкцій.
Так, для великої групи дослідників, юридичні
конструкції – це насамперед засіб наукового пізнання права та інших явищ правової дійсності.
«Юридичні конструкції, – пише, наприклад, О.Ф.
Черданцев, – є окремим випадком використання
моделювання як методу пізнання» [47, с. 13].
Писав про юридичні конструкції як про прийом
пізнання права і відомий російський вчений
М.М. Коркунов [22, с. 420-428]. Для окремих дослідників юридичні конструкції є засобом (інструментом) юридичної техніки, тобто являють
собою моделі, типові примірники, за допомогою
яких створюються норми права і індивідуально
правові приписи. Саме на такому розумінні юридичних конструкцій робиться акцент у ранніх
працях С.С. Алексєєва [5, с. 275-276].

Юридичні конструкції сприймаються також як специфічні елементи позитивного права.
Так, той же С.С. Алексеев, у своїх останніх роботах вважає, що юридичні конструкції являють
собою органічний, всезагальний, безпосередньо
нормативний, а головне – найбільш важливий за
значенням елемент власного змісту права, його
внутрішньої форми. На його думку саме юридичні конструкції створюють центральну ланку
(основу) матерії права, що досягла необхідного для
реалізації своїх функцій рівня розвитку [4, с. 4445]. З подібними судженнями виступає М.М. Тарасов. За його твердженнями, юридичні конструкції, вміщені у матерію позитивного права… можна
розглядати як його першооснову, а їх систему – як
несучу конструкцію права [42, с. 35].
Характеризуючи різні підходи до розуміння юридичної конструкції, А.А. Деревнін та Д.Є.
Пономарев сходяться на думці, що наявність таких підходів ще зовсім не означає існування різних понять юридичної конструкції. Мова йде про
одне і те ж поняття. В одному випадку, на їх думку,
юридичні конструкції виступають в якості специфічного засобу пізнання права. В іншому – вони
служать своєрідною моделлю при встановленні
норм права для регулювання тієї чи іншої різновидності суспільних відносин. Тобто, як вони вважають, мова йде про функціональний вираз даного
поняття, його властивості, які ні в якій мірі не взаємозаперечують одна одну [13, с. 10; 36, с. 5].
Однак, переважаючим у сучасній філософській, теоретико-правовій та галузевій правовій
літературі є трактування юридичної конструкції
як наукового поняття, отримуваного у результаті
наукового пізнання. При цьому традиційно визначається як характеристика побудови, взаємного розміщення частин певного елемента правової
дійсності. Відзначається також тісний взаємозв’язок даної категорії з категорією «юридичне
поняття». Зокрема, як стверджує А.А. Деревнін,
взаємозв’язок юридичного поняття з юридичною
конструкцією полягає в тому, що юридичні поняття відображають ідеї, уявлення про правові
явища в цілому. У них знаходить своє відображення тільки сутність адекватних предметів дослідження. Юридичні ж конструкції являють собою
одну з форм відображення тих самих явищ правової дійсності. Але вони вже відображають структуру елементів правової дійсності [13, с.11].
Проте треба сказати, що подібний тип розуміння юридичних конструкцій з розвитком філософської, соціологічної та правової думки еволюціонував. У сучасній науці все більше уваги
приділяється характеристиці системних якостей
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юридичної конструкції, дослідження цілісності її
побудови. Поняття цілісності побудови системи
характеризує субстанціональну якість предмета
пізнання. У правовій літературі ми можемо знайти велику кількість досліджень правових явищ,
які визначаються авторами, рецензентами чи читачами «системними». Однак поняття «системність» застосовується щодо них при характеристиці способу дослідження, відповідного методологічного прийому, а не самого предмета дослідження – системи як такої.
Щодо характеристики юридичної конструкції, то варто також відзначити, що і у філософській, і у правовій літературі представники різних підходів до її тлумачення практично всі сходяться в своїх поглядах, що будь-яка конструкція
є насамперед абстракцією [13, c. 11; 30, c. 17; 35,
c. 5; 36, c. 7]. Абстракція ж являє собою розумове
відсторонення, відокремлення від тих чи інших
сторін, властивостей, зв’язків предметів і явищ
для виділення істотних їх ознак. Тобто, як відзначалося вище, відповідність, цілісність і повнота юридичної конструкції, як результату наукового пізнання залежить від адекватного
сприйняття предмета дослідження та ефективності застосування методологічного інструментарію в рамках обраного відповідно до предмета,
методу наукового дослідження.
Висновки. Отже, структурно-функціональний метод наукового пізнання у науці фінансового права є сукупністю логічних прийомів і засобів дослідження структури певного явища правової дійсності, шляхом характеристики системних
зв’язків, взаємодії та функціонування елементів
цієї структури. Застосування структурно-функціонального методу наукового дослідження зумовлюється насамперед характеристиками предмету пізнання, його ознак і властивостей. Такий
предмет наукового пізнання зумовлює не лише
застосування відповідного наукового методу, а й
впливає на вживання належного методологічного
інструментарію, що застосовується в рамках обраного методу.
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РАДЯНСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ
Право як феномен є невід’ємною складовою
частиною людської культури. Звідси історична наступність у розвитку права неминуча. Проте юриспруденція СРСР не визнавала такої наступності
для радянського права. Навпаки, радянські теоретики права за основоположний постулат проголосили ідею, що радянське право діаметрально протилежне усім правовим системам світу [див., наприклад: 37]. Такою ж протилежною загальноцивілізаційним підходам уявлялася ними і роль радянського права в регулюванні суспільних відносин, що знайшло своє гротескне втілення у системі
владовідносин замість правовідносин. Один з провідних радянських юристів 20-х років ХХ ст. А.Г.
Гойхбарг писав: «Будь-який свідомий пролетарій
знає … що релігія – опіум для народу… але право… є ще більш отруйний і дурманящий опіум для
того ж народу» [16, с.8].
Висхідним началом, загальнометодологічною установкою для радянської юридичної науки
на протязі усього періоду її існування та розвитку
були вказівки класиків марксизму-ленінізму про
те, що «правові відносини, як і форми держави, не
можуть бути зрозумілими ні з самих себе, ні з так
званого всезагального розвитку людського духу»,
що «економічна структура суспільства» та «право»
співвідносяться між собою як «реальний базис» та
«юридична… надбудова» [34, с.6]. На думку К.
Маркса, сила зв’язку правової форми із матеріальними суспільними відносинами настільки велика,
що фактично правові відносини кореняться у «матеріальних життєвих відносинах», є юридичним
вираженням відповідних виробничих відносин [35,
с.6-7]. Тобто, К. Маркс по суті ототожнював правові і матеріальні суспільні відносини.
Не могла не піти по цьому шляху і радянська
юридична теорія та практика. У прийнятій фактично відразу ж – в липні 1918р. – після вста-новлення
Радянської влади першій Радянській конституції як
найголовніше завдання проголошувався повний
розрив молодої соціалістичної держави зі старим
суспільством та його цінностями, в тім числі і зі
старим правом, вимагалася заміна їх новими суспільними цінностями, включаючи право [27, с.197198]. Уже в наступному, 1919р. у «Керівних началах з кримінального права РРФСР» в унісон основоположникам марксизму було записано, що
«право – це система (порядок) суспільних відно80

син (виділено мною. – В.Л.), що відповідає інтересам пануючого класу та охороняється організованою його силою» [51].
Дане визначення права запропонував П.І.
Стучка. Воно було спрямоване насамперед проти
переважаючих у перші роки постреволюційної Росії ідей юридичного позитивізму та психологічної
концепції права. Основні акценти у даному визначенні права робилися на матеріалістичне і класове
його розуміння. У праві, на переконання П.І. Стучки, потрібно бачити дві сторони – суспільні відносини і правові норми, однак останні, як він вважав,
тільки відображають матеріальні відносини. Тобто,
у даному підході до праворозуміння фактично
утверджувався соціологічний детермінізм, абсолютний примат матеріальних суспільних відносин над
юридичними нормами, правом в цілому [50, с.29].
Дещо інакше трактував соціалістичне право
Є.Б. Пашуканіс – він визначав його як систему
правових відносин, намагався виділити та відтінити «юридичну специфіку правової надбудови».
Проте коли П.І. Стучка все ж визнавав роль закону
та інших нормативних актів у праві, то Є.Б. Пашуканіс вважав, що правові норми за своєю суттю
найближчі до сфери літературних творів і що вони
не спроможні активно впливати на матеріальні суспільні відносини [43, с.43-44].
У післяреволюційній теоретичній юриспруденції в СРСР продовжувала залишатись і психологічна концепція права, однак вона помітно втрачала позиції, взявши за свої висхідні начала все той
же вульгаризований марксистсько-ленінський детермінізм у праві. Сутність підходів прихильників
цієї школи у радянській теорії права значно пізніше, на початку 80-х рр. ХХ ст., дуже влучно та образно відтворив В.А. Ойгензихт. Одним з центральних пунктів філософського вчення про право,
писав він, «є вічна та актуальна проблема про свободу волі, вічний спір між індетерміністами і детерміністами, фаталістами і волюнтаристами… тільки детерміністський погляд дозволяє дати правильну відповідь на питання про свободу волі… Не
дивлячись на специфіку правових наук, недопустиме особливе «правове» трактування цієї категорії…» [39, с.24].
У радянській юридичній літературі того часу
з’явились і зачатки так званого «багатопланового»
підходу (у 60-і – 70-і роки ХХ ст. він трансформу-
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вався у інтегративний підхід) до права, свідченням
чого може бути наявність й інших його визначень.
Зокрема, Н.В.Криленко визначав право як «вираження у законах і правових звичаях суспільних
відносин», які «мають своїм змістом регулювання
цих відносин в інтересах пануючого класу» і які
«охороняються державою» [30, с.33]. Тобто, ним
акцентувалася увага на нормативності права і його
регулятивній функції.
Як справедливо зауважила у 70-х роках ХХ
ст. Є.О. Лукашева: «Становлення радянської загальної теорії права та її розвиток на перших
етапах характеризувались різноманіттям наукових напрямів загальнотеоретичних досліджень:
соціологічного (П.І.Стучка, Є.Б.Пашуканіс), психологічного (М.А.Рейснер), нормативно-юридичного (М.В.Криленко)» [32, с.29].
В середині 70-х років Л.С.Явич, підтверджуючи вище наведені міркування К. Маркса, писав: «Суть в тому, що в реальному житті матеріальний зміст і вольова форма економічних відносин
являють єдине ціле. Суб’єктний склад виробничих
і вольових відносин співпадає. Права й обов’язки
учасників відносин власності утворюють внутрішню форму (структуру) цих відносин. Право
власності тільки у якості об’єктивного права
(юридичних норм) виявляється зовнішньою, хоча
й необхідною формою майнових відносин. Ось
чому тільки у сфері наукової абстракції юридична форма може бути відокремлена від свого
змісту» [64, с.21-22].
Тобто, представники загальної теорії радянського права були глибоко переконані, що так зване «матеріалістичне розуміння права» й полягає
насамперед в тому, що його належить відносити не
до сфери суспільного буття, а до сфери суспільної
свідомості, не до базису, а до його надбудови. Це
по-перше. По-друге, вони вважали, що корені права сягають потреб пануючого способу матеріального виробництва класового суспільства. По-третє,
«матеріальне розуміння права», на їх думку, полягало і в тому, що глобальність та суверенність його
норм, наявність у кожній країні єдиної правової
системи зумовлюються в кінцевому підсумку глобальністю та суверенністю пануючого способу виробництва. Нарешті, по-четверте, згідно їх аргументів, свідченням саме матеріалістичного характеру
пануючої у радянський період розвитку доктрини
права були навіть такі специфічні юридичні властивості правового регулювання, як формальна визначеність нормативних установок, співставна
чіткість визначених правом прав та обов’язків,
вища міра загальнозначимості та загальнообов’язковості права, що також були «зумовле-

ними суспільним розподілом праці, диференційованою власністю на предмети праці і споживання, відносинами власників, товарним виробництвом і обміном» [64, с.24-25].
Чи могло бути інакшим в радянський період
суспільного розвитку і чи було інакшим в дійсності
розуміння сутності, ролі та місця фінансового права як галузі права, його системи, критеріїв виділення фінансово-правових інститутів тощо? Перша
частина питання є риторичною і уже в собі містить
очевидну відповідь – ні, не могло бути. А для відповіді на другу його частину скористаємося порадою одного з класиків марксизму-ленінізму, В.І.
Леніна, який стверджував: «Від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики – такий діалектичний шлях пізнання істини,
пізнання об’єктивної реальності» [31, с.152153].Тобто, у висловленій методологічній пораді
мова йде про діалектику переходу від емпіричного до теоретичного рівня знань, а від останнього – до практики.
Неупереджений погляд на проблему теоретичного осмислення та практичної реалізації фінансово-правового інституту як самостійного феномену фінансового права дозволяє виділити у радянській науці фінансового права два якісно відмінних між собою періоди: 1918-1939 роки та
1940-1990 роки. Перший період можна назвати
періодом продовження механічного, не усвідомленого як самоцінність накопичення первісних, загальних знань про інститут фінансового права, однак
уже на основі радянського фінансового законодавства. Другий період став періодом усвідомленого
спеціального наукового аналізу феномену, сутності
та змісту інституту фінансового права, пошуку та
обґрунтування критеріїв виділення окремих фінансово-правових інститутів та їх систематизації в
межах галузі фінансового права.
Головний напрям досліджень вчених юристів-фінансистів у 1918-1939 рр. було визначено
розділом п’ятим першої Радянської Конституції
«Бюджетне право». У першій же статті цього розділу зазначалося: «Фінансова політика Російської
Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки в даний перехідний момент диктатури трудящих сприяє основній меті експропріації буржуазії і
підготовки умов для всезагальної рівності громадян республіки у сфері виробництва і розподілу
багатств. З цією метою вона ставить своїм завданням надати у розпорядження органів радянської влади всі необхідні кошти для задоволення місцевих та загальнодержавних потреб
Радянської республіки, не зупиняючись перед
вторгненням у право приватної власності» [27,
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с.210] (виділено мною. – В.Л.). Тобто, найголовнішим, якщо не єдиним, інститутом фінансового
права, який у перший період існування Радянської
держави її по справжньому цікавив, був інститут
бюджетного права, не випадково возведений в ранг
конституційного регулювання.
Ще більше актуальними та злободенними
стали наукові пошуки радянських вчених юристівфінансистів саме в межах інституту бюджетного
права з огляду на найближчі практичні кроки молодої радянської держави. Зокрема, Л.К. Воронова
на основі достовірних джерел справедливо стверджує: «До 1921 року бюджетна система СРСР, по
суті, складалася з Державного бюджету, оскільки в
ньому в умовах громадянської війни і іноземної
інтервенції максимально концентрувалися всі ресурси держави. Систему місцевих бюджетів було
поновлено на підставі Декрету ВЦВК від 10 жовтня 1921 р. «Про заходи по впорядкуванню фінансового господарства» та Декрету «Про місцеві бюджети». Відтоді і до цього часу іде процес розвитку радянського фінансового законодавства в галузі
місцевих бюджетів як окремої ланки радянської
бюджетної системи. В 1921 р. було поновлено губернські (обласні), повітові, міські, волосні кошториси доходів і видатків; в 1921 р. після адміністративно-територіальної реформи і нового районування введено районні і обласні бюджети; постановою
ЦВК і РНК СРСР від 21 грудня 1931 р. «Про республіканські і місцеві бюджети» - запроваджено
сільські бюджети, а протягом 1926-1934 р. – створено систему селищних бюджетів» [11, с.62-63].
Така установка першої Радянської конституції та строго відповідна їй наступна практична політика держави знайшла своє адекватне відображення і в теорії фінансового права – з усієї фінансово-правової проблематики найінтенсивніше розвивалися дослідження з інституту бюджетного
права. Так, за попередніми підрахунками К.С.
Бельського, які він оприлюднив ще в середині 90-х
років ХХ століття, з 1918 по 1929 рр. – до періоду
прямої заборони розвивати науку фінансового права, що тривав ціле десятиліття – з’явилося понад
півсотні серйозних теоретиків бюджетного права.
Ними та рядом їх попередників було опубліковано
понад 60 лише монографічних досліджень з бюджетно-правової проблематики. Зокрема, до них
необхідно віднести наступних вчених та їх дослідження: [див.: А.А.Алексеева («Бюджетное право
народного представительства». – Харьков, 1918),
А.М.Гурвича («Бюджетное право по законодательству РСФСР». – М., 1918), М.И.Боголепова («Финансы, правительство и общественные интересы».
– СПб., 1919; «Бумажные деньги». – СПб-М., 1922;
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«Государственный бюджет и его перспективы». –
Л.-М., 1924), М.И.Фридмана («Государственное
хозяйство и денежные обращение в России». – М.,
1919), Д.В.Кузовкова («Ошибки денежной политики и как устранить их в будущем». – М., 1921;
«Азбука финансовой политики». – М., 1923; «Финансовая система в период первоначального социалистического накопления». – Пг.-М., 1923),
С.Чуцкаева («Местное хозяйство и местный бюджет». – М., 1922), М.Альского («Наши финансы
за время гражданской войны и НЭПа». – М., 1923;
«Задачи и методы финансового контроля». – М.,
1925), Ф.Бендиксена («Деньги». – Пг., 1923),
Д.А.Лоевецкого («Государственная теория денег».
– М., 1923; «Денежное обращение и государственные займы». – М., 1923; «Валютная политика
СССР». – М., 1926), Г.Я.Сокольникова («Государственный кредит в Советской России». – М., 1923;
«Бюджет и валюта». – М., 1924), П.П.Гензеля
(«Система налогов Советской России». – М.-Л.,
1924), З.П.Евзлина («Деньги». Ч.1-2. Пг., 19231924; «Бюджетный контроль и государственная
отчетность». – Л., 1928), С.А.Котляревского («Бюджетное право РСФСР и СССР». – М., 1924; «Бюджет СССР». – Л., 1925; «Бюджет СССР, как он
составляется, утверждается и исполняется». – Л.,
1925; «Бюджет и местные финансы». – М., 1926;
«Финансовое право». – М., 1926), В.В.Пасынкова
(«Организация финансового управления СССР». –
М., 1924), М.Д.Трахтенберга («Бумажные деньги».
– М., 1924), С.А.Фалькнера («Проблемы теории и
практики эмиссионного хозяйства». – М., 1924),
А.В.Венедиктова («Основные проблемы банковского законодательства. К проекту кредитного устава СССР». – М., 1925), Ф.Д.Лифшица («Банки в
СССР». – М., 1925), Б.Нестерова («Советская казна». – М.-Л., 1925), И.Рейнгольда («К твердому
бюджету». – М., 1925), А.А.Тривуса («Налоги как
орудие экономической политики». – Баку, 1925),
К.Г.Туманова («Валютная и кредитная политика
Госбанка». – М., 1925), А.О.Шварцмана, Н.Н.Деплоранского («Вексель». – М., 1925), Ю.Яворского
(«Местный бюджет». – Харьков, 1925), М.М.Агаркова («Проблема законодательного регулирования
банковских операций». – М., 1926), П.П.Гензеля
(«Налоги Союза ССР». – М., 1926), М.Д.Загряцкова («Административно-финансовое право». – М.,
1926; «Административная юстиция и право жалобы». – М., 1926; «Бюджетные права местных Советов». – М., 1927), М.Я.Пергамента («К обеспечению бумажных денег». Харьков, 1926), В.Н.Твердохлебова («Местные финансы». – М., 1927; «Государственный кредит». – Л., 1928; «Местные финансы». – М., 1928), Г.И.Болдырева («Лекции по
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финансовой науке». – М., 1928), М.Г.Бронского
(«Финансовая политика СССР». – Л., 1928),
Г.Герасимова («Местный бюджет СССР». – М.,
1928), С.Б.Крылова («Бюджетное право СССР Федеральные основы». – Л., 1928), Е.Я.Малахов-ского
(«Составление, утверждение и исполнение государственного бюджета». – М., 1928), Э.Э.Понтовича («Финансовый контроль». – Л., 1928), А.А.Соколова («Теория налогов». – М., 1928), Г.Г.Соловея
(«Косвенные налоги». – М., 1928), Р.М.Шнейдера
(«Бюджетная система и бюджетные права СССР».
– М., 1928), Л.Н.Юровского («Денежная политика
Совесткой власти (1917-1927)». – М., 1928),
К.А.Байбулатова, В.Г.Богачева («Политика и практика волостного бюджета РСФСР». – М., 1929),
Д.Боголепова («Краткий курс финансовой науки».
– Харьков, 1929), М.А.Буковецкую («Организация
административно-финансовых
учреждений
в
СССР». – Л., 1929), А.Буковецкого («Введение в
финансовую науку». – Л., 1929), С.Иванова («Бюджет и народное хозяйство». – М., 1929), С.М.Лепского («Местный бюджет». – М., 1929), П.В.Мекеладзе («Единый финансовый план». – М., 1929),
В.А.Шаврина («Местные финансы СССР». – М.,
1930), С.М.Ленского («Бюджет сельсовета». – М.,
1931), И.Н.Смирнова («Бюджет сельского совета».
– М., 1934), С.С.Глезина («Финансово-бюджетная
система СССР». Законодательство СССР и
РСФСР». – М., 1935), Г.Л.Марьяхина («Бюджет и
национальная политика СССР». – М.-Л., 1938),
Н.Н.Ровинского
(«Государственный
бюджет
СССР». – М.-Л., 1939)].
Стосовно тлумачення поняття та змісту інституту бюджетного права усі вище зазначені автори продовжували залишатися на позиціях дореволюційної теорії фінансового права про нероздільне існування цього інституту з фінансовим інститутом бюджету, а тому окремо він не досліджувався. Тобто, наука про бюджет та наука бюджетного права також залишалися єдиним цілим. За цих
обставин в умовах гострої політичної (і не тільки)
боротьби в середині країни у перші десятиліття
радянської влади більш політично загострені правові аспекти цих поєднаних досліджень, природно,
залишалися менш розробленими у порівнянні з
чисто фінансовими аспектами бюджету.
У перші десятиріччя радянської влади в кількісному плані незрівнянно менше в порівнянні з
бюджетним правом, розроблялися питання загальної теорії фінансового права, особливо його системи, та правові аспекти його інших інститутів. Щодо першої групи досліджень, присвячених питанням загальної теорії публічних фінансів і фінансового права, то у них [див.: Загряцков М.Д. Адми-

нистративно-финансовое право. – М.,126; Котляревский С.А. Финансовое право. – М., 1926; Болдырев Г.И. Лекции по финансовой науке. – М., 1928;
Бронский М.А. Финансовая политика СССР. – Л.,
1928; Боголенов Д. Краткий курс финансовой науки. – Харьков, 1929; Буковецкий А. введение в финансовую науку. – Л., 1928; Основы финансовой
системы СССР / Под ред. Г.Я.Сокольникова. –
М.,1930; Шаврин В.А. Местные финансы СССР. –
М., 1930 та ін.], як і в літературі з бюджетного права, найбільша увага була приділена дослідженню
різноманітних аспектів знову ж таки бюджетних
відносин. Питання системи публічних фінансів
молодої Радянської держави у різних підручниках
висвітлювалися по різному, що можна зрозуміти з
огляду на становлення та швидку еволюцію самої
фінансової системи держави. Питання ж фінансово-правових інститутів та системи власне фінансового права у цих працях ще не з’ясовувались, головним чином, на нашу думку із-за прихильності їх
авторів до класичного розуміння фінансів та фінансового права.
З поміж інших інститутів публічних фінансів
та фінансового права СРСР цього періоду найбільша увага, після бюджетного права, була приділена дослідженню податків, їх суспільної природи та
субстанціонарних якостей [див.: Кузовков Д.В.
Финансы городов (Налоговая система). – М., 1918;
Альский М. Денежные налоги и финансовоналоговая политика. – М., 1922; Басеглянц О.Б.
Постатейный комментарий к Положению о государственном промысловом налоге. – М., 1922; Кузовков Д.В. Азбука финансовой политики. – М.,
1923; Кузовков Д.В. финансовая система в период
первоначального социалистического накопления. –
Пг. – М., 1923; Левин Р. Налоги и крестьянство. М., 1923; Болдырев Г.И. Подоходный налог на Западе и в России. – Л., 1924; Гензель П.П Система
налогов Советской России. – М. – Л., 1924; Семегман Э. Очерки по теории обложения (финансовые
проблемы военного и послевоенного периода). –
Пг., 1924; Басеглянц О.Б. Государственный подоходный налог. – М., 1925; Еркомайшвили А. Незаконные и самочинные налоги. – Тиерлис, 1925;
Тривус А.А. Налоги как орудие экономической
политики. – Баку, 1925; Гензель П.П. Налоги Союза СССР. – М., 1926; Буковский А.И., Гензель П.П.,
Кулишер И.М., Твердохлебов В.Н. Налоги в иностранных государствах. – М., 1926; Гензель П.П.
Прямые налоги. – Л., 1927; Гензель П.П. Местные
налоги. Юридическое исследование. – л., 1927; Лившиц М. Налоговая политика ВКП(б) и оппозиция.
– М., 1927; Могилевский О.А. Налоги СССР за 10
лет (краткий обзор налогового законодательства). –
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Казань, 1927; Соколов А.А. Теория налогов. – М.,
1928; Соловей Г.Г. Косвенные налоги. – М.. 1928.].
Проте і тут переважав не правовий, а економічний
аналіз. Слова, які написав у вступі до свого курсу
лекцій один із найяскравіших теоретиків податків і
радянського податкового права цього періоду
О.О.Соколов, в однаковій мірі стосуються й усіх
інших зазначених нами вище праць: «Дані лекції
являють собою спробу побудови систематичного
курсу з теорії податків. Автор зробив спробу висвітлити у них головним чином економічні основи
оподаткування, а також економічну сторону дії
податків (виділено мною. – В.Л.), пов’язуючи податкові проблеми з найважливішими економічними проблемами, з одного боку, та розкриваючи ті
форми і способи, через які податки впливають на
господарське життя, з іншого боку. При цьому автор насамперед мав на увазі, звичайно, умови
СРСР, де життя поставило ряд докорінно нових
проблем у сфері податкової політики, і де усі старі
податкові проблеми одержали нову постановку»
[49, с.59]. Тому, якщо загальноправові норми щодо
оподаткування ще знайшли певне відображення у
цих дослідженнях, то інститут податкового права
як самостійний феномен у них ще не з’ясовував.
З цих же методологічних позицій у період
1918 – 1929 рр. досліджувались радянськими економістами-фінансистами та юристами-фінансистами інститути державного кредиту [див.: Сокольников Г.Я. Государственный кредит в Советской
России. – М., 1923; Лоевецкий Д. Наша государственная кредитная система // Финансы и денежное
обращение в современной России. – М., - Л., 1924;
Твердохлебов В.Н. Государственный кредит. Теория и техника. – Л., 1924; Венедиктов А.В. Основные проблемы банковского законодательства. К
проекту кредитного устава СССР. – М., 1925; Лившиц С.Д. Банки в СССР. – М., 1925; Туманов К.Г.
Валютная и кредитная политика Госбанка. – М.,
1925; Агарков М.М. Проблема законодательного
регулирования банковских операций. – М., 1926;
Лоевецкий Д.А. Валютная политика СССР. – М.,
1926; Магазинер Л.А. Кассы взаимопомощи. – М.,
1926; Рачинский А.К. Сберегательное дело. Его
развитие и современное состояние в главнейших
странах мира. – м., 1928; Твердохлебов В.Н. Государственный кредит. – Л., 1928; Агарков М.М. Основы банковского права: Курс лекций. – М., 1929.],
грошей та грошового обігу [див.: Диль К. Золото и
валюта во время и после войны. – Пп., 1921; Фридман М.И. Государственное хозяйство и денежное
обращение в России. – М., 1919; Кузовков Д.В.
Ошибки денежной политики и как устранить их в
будущем. – М., 1921; Боголепов М.И. Бумажные
84

деньги. – СПб. – М., 1922; Лоевецкий Д.А. Государственная теория денег. – М., 1923; Лоевецкий
Д.А. Денежное обращение и государственные займы. – М., 1923; Бендиксен Ф. Деньги. – Пг., 1923;
Евзлин З.П. Деньги. Ч. 1-2. – Пг., 1923-1924; Кейнс
Д. Трактат о денежной реформе. – М., 1924; Трахтенберг М.Д. Бумажные деньги. – М., 1924; Фалькнер С.А. Проблемы теории и практики эмиссионного хозяйства. – М., 1924; Агарков М.М. Учение о
ценных бумагах. – М., 1927; Каценеленбаум З.С.
Учение о деньгах и кредите. Ч. 1-2. – Ярославль,
1923-1927; Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства. – М., 1927; Эльяссон Л.С. Чековое право. –
М., 1927.], фінансового контролю [див.: Николаева
А.В. Финансовый контроль. – М., 1926; Загряцков
М.Д. Финансовый контроль в Германии. –М., 1927;
Понтович Э.Э. Казна и контроль. Государственно-правовая характеристика финансового контроля. – М., 1927; Понтович Э.Э. Финансовый контроль. – Л., 1928.] та інші. Проте ні радянську
науку фінансового права в цілому, ні наявні концепції інституту фінансового права вони не збагатили ні новими підходами та постановками
питань, ні новими узагальненнями, положеннями, оцінками та висновками.
Поглиблений аналіз вище наведених та інших наукових праць, на нашу думку, дає достатні
підстави для висновку про те, що уже із самого початку власного становлення і розвитку радянська
теорія фінансового права була змушена іти не природнім для науки шляхом кількісного нагромадження нею первинних знань про радянську фінансово-правову дійсність та виведення на цій основі
узагальнених, вагоміших наукових висновків з виходом на висновки субстанціонального, парадигмального рівня, що дозволило б їй залишитися
справжньою наукою, а шляхом насамперед та головним чином запозичення парадигмальних начал
в ідеологів марксизму-ленінізму, апологетики радянської фінансово-правової дійсності. Основною
причиною такого стану речей, як засвідчує аналіз
усієї сукупності обставин, що впливали тоді на науку фінансового права, було відповідне соціальне
замовлення для теорії фінансового права з боку
радянської держави, за словами П.С. Пацурківського, виправдовувати та прославляти існуючу фінансово-правову політику і доктрину держави [42,
с.104]. Відкрито та офіційно дане замовлення було
сформульоване радянській теоретичній юриспруденції, в тім числі науці фінансового права, у тезах
доповіді А.Я. Вишинського на І Всесоюзній нараді
з питань науки радянської держави і права 16-19
липня 1938 р. [15, с.5-8]. Проте фактично таке за-
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мовлення мало місце з перших років існування радянської держави.
Тим не менше, як справедливо зауважує П.С.
Пацурківський, «саме зусиллями цих вчених за
найкоротший історичний період – за десятиліття з
лишком – були всебічно обґрунтовані радянська
бюджетно-правова зокрема і фінансово-правова в
цілому доктрини, що переросли з часом по суті у
безальтернативно пануюче радянське фінансовоправове, в т.ч. бюджетно-правове, вчення. Теорія
радянського бюджетного права в цей час дійсно
заблищала вченими і їх працями, логічною, хоча
й відірваною від реального життя, системою категорій і понять» [42, с.104].
Ю.А. Ровинський, спираючись на досягнутий
рівень, підняв радянську науку фінансового права
на принципово вищий щабель, вперше розділивши
її з наукою про фінанси. Він був по суті першим
вченим юристом-фінансистом, хто спеціально виділив та почав досліджувати феномен фінансовоправового інституту, а не інституту фінансів. У
класичному вигляді критерії системи радянського
фінансового права та його предмету вперше були
запропоновані та обґрунтовані Ю.А. Ровинським у
1940 р. в ході першої загальнодержавної дискусії
щодо системи радянського соціалістичного права.
У статті «Предмет радянського фінансового права» він, зокрема, писав: «Критерієм віднесення
тієї чи іншої юридичної норми до фінансового
права служить, на наш погляд, принцип встановлення державою кола чи сукупності таких
юридичних норм, які забезпечують здійснення
процесу планової акумуляції і розподілу державних грошових коштів за допомогою фінансової системи соціалістичної держави [47,
с.42]» (виділено мною. – В.Л.).
При визначенні меж радянського фінансового права, продовжував Ю.А. Ровинський, висхідним є той же критерій, який покладено в основу
визначення поняття фінансового права, а саме
«критерій, властивий усій нашій фінансовій системі, що визначає її як державну систему по здійсненню функції планової акумуляції і планового
розподілу державних фінансів. На основі цього
критерію і повинні бути встановлені межі між радянським фінансовим правом, з одного боку, і цивільним, адміністративним та державним правом, з
іншого» [47, с.42].
На нашу думку, ключове значення для адекватного сприйняття та істинного розуміння підходу
Ю.А. Ровинського щодо системи радянського фінансового права має наступне його міркування:
«Особливе значення набуває для фінансового права питання про межі і зв’язки науки фінансового

права з фінансовою наукою. Постановка цього питання, - продовжує він, - вимагає попереднього висвітлення більш загального питання – про взаємозв’язок економіки та права. З точки зору діалектичного матеріалізму економіка як сукупність продуктивних сил суспільства і виробничих відносин
людей є тим базисом, на якому піднімаються політична та ідеологічна надбудова суспільства. Зміни
в економічній структурі суспільства тягнуть з
неминучістю зміни і в надбудові» [47, с.44-45]
(виділено мною. – В.Л.). Право в цілому, в тому
числі фінансове право, Ю.А. Ровинський безсумнівно відносив до надбудовних явищ соціалістичного суспільства.
Звідси логічним та очікуваним є наступний
висновок Ю.А. Ровинського: «Принцип планової
акумуляції і планового розподілу державних коштів є в нашій концепції вирішальним і при встановленні внутрішньої системи… фінансового права
СРСР» [47, с.46]. Він, зокрема, пише, що згідно
Конституції СРСР 1936 року фінансова система
СРСР складається з наступних інститутів: 1) бюджетної системи СРСР; 2) фінансів галузей народного господарства СРСР; 3) податкової системи
СРСР; 4) державного кредиту і державної ощадної
справи; 5) державного страхування СРСР; 6) банківської системи СРСР; 7) системи фінансового
контролю СРСР [47, с.40].
Виходячи з цього, більш детальну класифікацію норм радянського фінансового права Ю.А.
Ровинський представив у 1940 р. у наступному вигляді: 1. Норми, що визначають принципи та
організацію єдиної фінансової системи. До даного інституту він відніс норми, що встановляють
принципи та організацію бюджетної системи
СРСР, податкової системи, державного кредиту та
державної ощадної справи, державного страхування, банківської і грошової системи СРСР. Джерелами цієї групи правових норм були: Конституція
СРСР 1936 р. та конституції союзних республік,
прийняті на її основі; відповідні фінансові закони
соціалістичної держави; положення про діяльність окремих фінансових інститутів, затверджені у відповідному порядку; інструкції фінансових
органів, розроблені та опубліковані у відповідності з чинними нормативно-правовими актами
більшої сили [47, с.46].
2. Норми бюджетно-правового регулювання, що складають бюджетне право СРСР. До
даного фінансово-правового інститут Ю.А. Ровинський відніс: а) бюджетно-правові норми, що встановлюють обсяг єдиного державного бюджету та
регулюють порядок одержання і витрачання бюджетних коштів, розподіл доходів і видатків всере-
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дині бюджетної системи між окремими їх видами
(союзний, республіканський та місцевий бюджет);
б) бюджетно-правові норми, що регулюють порядок складання, розгляду, затвердження і виконання
єдиного державного бюджету СРСР та його видів,
порядок складання і затвердження звітності про
виконання бюджетів і порядок контролю за виконанням бюджетів. Джерелами цієї групи фінансово-правових норм були: Конституція СРСР 1936 р.
та конституції союзних республік, прийняті на її
основі; щорічні закони про єдиний бюджет СРСР;
закони, що регулювали бюджетні права органів
державної влади; положення та інструкції, що регулювали бюджетний процес та визначали контрольні функції у сфері бюджету [47, с.46-47].
3. Норми, що визначали податкову систему СРСР і регулювали відносини між фінансовими органами і підприємствами та організаціями соціалістичного господарства. До даного
фінансово-правового інституту Ю.А. Ровинський
включив фінансово-правові норми, які: а) визначали податкову систему СРСР; б) регулювали порядок обчислення та справляння податків і зборів з
населення; в) регулювали порядок обчислення податків і зборів з підприємств та організацій соціалістичного господарства; г) визначали порядок фінансування народного господарства, управління і
оборони країни. Джерелами цієї групи норм були:
Конституція СРСР; податкове законодавство СРСР
і союзних республік; законодавство, що регулювало фінансування соціалістичного господарства;
відповідні інструкції та положення фінансових органів і кредитних організацій [47, с.47].
4. Норми, що встановлювали правові основи короткострокового кредитування, розрахунків і грошового обігу СРСР. До даного фінансово-правового інституту Ю.А. Ровінський відніс
норми, які: а) регулювали процес складання, затвердження та виконання кредитних планів Державного банку СРСР; б) визначали контрольні та
регулятивні функції Держбанку СРСР як органу
державної влади у сфері короткострокового кредитування і розрахунків; в) регулювали касове виконання державного бюджету СРСР; г) встановлювали порядок і відповідальність Державного банку у
справі регулювання грошового обігу в СРСР; д)
регулювали валютні операції на території Радянського Союзу. Джерелами цієї групи норм були:
Конституція СРСР; статут Державного банку
СРСР: валютне законодавство СРСР; інструкції
та положення Державного банку у сфері кредитування розрахунків і порядку регулювання грошового обігу [47. с.47].
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5. Норми, що встановлювали правові основи державного страхування, державного кредиту та ощадної справи в СРСР. До цього фінансово-правового інституту Ю.А. Ровинський відніс
норми, які: а) регулювали відносини між Держстрахом, з одного боку, і Наркомфіном та Державним банком, з іншого, що виникали на основі діяльності Держстраху як державного фінансового
інституту по акумуляції коштів для потреб фінансування соціалістичного будівництва; б) регулювали порядок випуску, розміщення та погашення
державних позик; в) регулювали відносини між
фінансовими органами, з одного боку, та державними органами, установами та кооперативними
організаціями, з іншого, у зв’язку з акумулюванням
частини їх заощаджень у формі державних позик;
г) регулювали відносини між збір касами, з одного
боку, та Наркомфіном і Держбанком, з іншого, та
встановлювали порядок розміщення і зберігання
коштів ощадкас. Джерелом цієї групи фінансовоправових норм були: Конституція СРСР; законодавство, що регулювало діяльність Держстраху,
випуск, розміщення і погашення державних позик,
а також діяльність ощадкас; відповідні інструкції
та положення, що встановлювали взаємовідносини
всередині фінансової системи між перерахованими
вище фінансовими інститутами [47, с.47-48].
6. Норми, що встановлювали систему і порядок здійснення фінансового контролю соціалістичної держави. До даного фінансово-правового інституту Ю.А. Ровинський відніс норми, які:
а) визначали систему радянського фінансового контролю; б) визначали права та обов’язки органів
державної влади та управління по здійсненню систематичного фінансового контролю. Джерелами
цієї групи норм були: Конституція СРСР; законодавство, інструкції та положення з фінансового
контролю [47, с.46].
У зазначених межах, на переконання Ю.А.
Ровинського, радянське фінансове право виступало
у якості самостійної галузі соціалістичного права,
що регулювала державну діяльність у сфері державних фінансів. При ближчому та більш прискіпливому аналізі критеріїв, на підставі яких Ю.А.Ровинский виділяв фінансово-правові інститути у
1940 році, не важко побачити ознаки майбутніх
чіткіше окреслених фондової та інституційної концепцій фінансово-правових інститутів з вираженим
надаванням пріоритету інституційній концепції.
В подальшому даний підхід Ю.А. Ровинського до розуміння системи радянського фінансового права та критеріїв виділення його інститутів не
тільки не змінився, а ще більше викристалізувався.
Зокрема, в своїй головній науковій праці «Основні
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питання теорії радянського фінансового права»,
опублікованій через два десятиліття, він писав: «…
запропоноване у ході дискусії про систему радянського соціалістичного права положення про диференціацію окремих галузей права не лише за характером суспільних відносин, що ним регулюються, але й за сукупністю ряду інших ознак» [26,
с.116], неможливо визнати переконливим. Це положення залишається хибним навіть за наявності
застереження, що «найбільш загальний критерій
для систематичної класифікації права за окремими
галузями лежить в характері самих суспільних відносин… Метод завжди відіграє підпорядковану
роль по відношенню до предмету» [48, с.78].
Розвиваючи свій підхід до розуміння системи
фінансового права, Ю.А. Ровинський зазначає, що
внутрішня систематизація фінансово-правових
норм пов’язана з їх подальшою класифікацією «у
відповідності з видовими особливостями однорідних фінансових відносин» [48, с.78]. Проте прикладів так званих видових особливостей, якісних, тим більше субстанціональних відмінностей
однорідних фінансових інститутів він ні в даній
своїй роботі, ні в інших дослідженнях, на жаль,
не наводить.
Більше того, обґрунтовуючи інституціональний поділ радянського фінансового права, Ю.А.
Ровинський вступає у протиріччя сам із собою. Зокрема, він пише, що «побудова системи фінансового права за ознакою інститутів, що регулюють мобілізацію і витрачання державою грошових коштів,
робить можливим виявити і таку найважливішу
особливість радянського фінансового права, як наявність у цій галузі двох видів юридичних інститутів: а) єдині інститути, які охоплюють своїм регулюванням весь комплекс відносин, що належать
фінансово-право-вому впливу; б) змішані (комплексні інститути)∗, у яких даний комплекс фінансових відносин, в порядку послідовності їх виникнення, регулюються не тільки фінансовим правом, але й іншими галузями» [48, с.92].

Ідея про наявність змішаних (комплексних) інститутів права на рубежі 50-60-х років ХХ ст. стала поширеною та була запропонована іншими вченими. Див.:
Дембо Л.И. О принципах построения системы права //
Советское государство и право. – 1956. - № 8. – С.95;
Генкин Д.М. К вопросу о системе советского права //
советское государство и право. – 1956. - № 9. – С.88;
Кнапп В. по поводу дискуссии о системе права // Советское государство и право. – 1957. - № 5. – С.117;
Павлов И.В. О системе советского социалистического
права // Советское государство и право. – 1958. - №
11. – С.70 та ін.

∗

Для виділення у радянському фінансовому
праві єдиних інститутів (сучасною мовою юриспруденції однорідних інститутів) Ю.А. Ровинський
застосував критерій видових особливостей однорідних фінансових відносин, інакше кажучи,
критерій наявності у фінансовій системі держави відповідного фінансового інституту. Для ілюстрації та підтвердження у фінансовому праві єдиних фінансово-правових інститутів він частіше
всього називав групу норм бюджетного права.
Що ж до критерію виділення Ю.А. Ровинським змішаних (комплексних) фінансово-правових
інститутів, він робить не логічний відступ від запропонованого ним же принципу формування системи радянського фінансового права на базі системи радянських публічних фінансів та у згадуваній
уже його монографії пише: «… включення будьякого змішаного інституту не лише в систему
фінансового права, але й іншої галузі є наслідком того, що один і той же нормативний акт
завжди є спільним джерелом права для цих галузей (виділено мною. – В.Л.). Наприклад, статут
державних трудових ощадних кас (виділено
мною. – В.Л.) містить норми, що належать до фінансового права й адміністративного права. В той
же час, визначаючи державні трудові ощадні каси
як єдиний загальносоюзний кредитний заклад, що
є юридичною особою і діє на началах господарського розрахунку, статут містить і норми цивільного
права, які регулюють відносини між ощадкасою і
вкладником, що виникають з договору зберігання
та договору доручення. Таким же спільним джерелом фінансового й цивільного права є статут Державного банку СРСР (виділено мною. – В.Л.) та
інші акти» [48, с.93].
Отже, для виділення змішаних (комплексних) фінансово-правових інститутів Ю.А. Ровинський застосував критерій джерела фінансовоправових норм (зовнішньої форми права), чим
припустився грубої методологічної похибки з позицій теорії систем та системного аналізу – відійшов від спільного для усіх інститутів фінансового
права критерію їх виділення. До того ж цей критерій, як з’ясував один із творців сучасної системної теорії Н. Луман, повинен бути іманентним
системі, а не зовнішнім. Він, зокрема, наголошував, що «питання про ідентичність системи повинно ставитись та одержуватись відповідь внутрі самої системи, а не з боку зовнішнього спостерігача… » [33, с.15].
Однак, не дивлячись на властиві підходу
Ю.А. Ровинського до обґрунтування критеріїв виділення фінансово-правових інститутів та побудови системи радянського позитивного фінансового
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права окремі методологічні вади, які й не дозволили в кінцевому рахунку виробити завершену наукову систему фінансового права держави, обґрунтувати іманентні критерії виділення інститутів
позитивного фінансового права, саме він та його
ідеї дістали найширшого визнання і підтримки
вчених юристів-фінансистів та офіційної влади у
радянський час, а в силу суспільної інерції та ряду інших факторів, - і в постсоціалістичний період розвитку.
В 70-х роках ХХ ст. серед частини вченихфінансистів відбулася трансформація розуміння
поняття «фінансова система». Вони стали ототожнювати фінансову систему країни не з різноманітними ланками державних фінансових ресурсів
(фондова теорія), а з органами та установами, що
здійснюють фінансову діяльність держави (суб’єктна теорія). Наприклад, А.Д. Ривкін, як типовий
представник даного підходу, писав, що «різноманітні фінансові і кредитні органи, виконуючи фінансову і кредитну роботу, пов’язані між собою і усі ,
разом взяті, утворюють єдину фінансово-кредитну
систему Радянського Союзу» [54].
Очевидно, під даним впливом дещо трансформував у цей же період власне попереднє розуміння детермінуючих факторів фінансового права і
Ю.А. Ровинський. Так, у підручнику з фінансового
права цього періоду він писав, що «фінансова система як сукупність державних органів і установ
(виділено мною. - В.Л.) – це розгалужена сітка фінансових органів і кредитних установ, які здійснюють безпосереднє керівництво фінансовою діяльністю держави. Систему фінансових органів
очолює союзно-республікансь-ке міністерство фінансів СРСР» [52, с.9]. Тобто, у завершальний період творчого шляху він ототожнював поняття фінансової системи та системи фінансових органів,
зводив перше до другого за змістом та логічним
обсягом, що, на нашу думку, є методологічно хибним підходом.
Даний підхід Ю.А. Ровинського поділяла у
той час і одна з безперечних фундаторів та найяскравіших представників теорії радянського фінансового права, основоположник сучасної української
школи фінансового права Л.К. Воронова. Зокрема,
вона зазначала у 1988 р., що у «кредитну систему
СРСР нині включаються: Державний банк СРСР
(Держбанк СРСР) і Банк зовнішньоекономічної
діяльності СРСР (Зовнішекономбанк СРСР); Промислово-будівельний банк СРСР (Промбудбанк
СРСР); Агропромисловий банк СРСР (Агропромбанк СРСР); Банк житлово-комунального господарства і соціального розвитку СРСР (Житлосоцбанк СРСР); Банк трудових заощаджень та
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кредитування населення СРСР (Ощадбанк
СРСР)» [13, с.14].
Л.К. Воронова яскраво проілюструвала тодішнє розуміння наукою фінансового права співвідношення державних фінансів і фінансового права
як форми та змісту, як атрибутів одне одного. Зокрема, вона писала: «Радянська бюджетна система
єдина як з внутрішнього, так і з зовнішнього боку.
Внутрішня єдність відбивається в єдності бюджетного балансу (виділено мною. – В.Л.), оскільки всі бюджети балансуються в одному. Зовнішня
єдність полягає в єдності бюджетного документа, затвердженого законом вищого представницького органу» [11, с.60-61] (виділено мною. –
В.Л.). Даний підхід автора було далі розвинуто та
ще більш відверто виражено в одній із її наступних
наукових праць. Зокрема, у 1981 р. Л.К. Воронова
писала: «правовідносини у сфері видатків держави
є формою реальних фінансових відносин (виділено мною. – В.Л.), що виникають при використанні державних коштів, необхідних для здійснення її функцій» [14, с.14-15].
Така постановка питання у галузевій юридичній науці спиралася на загальнометодологічне
його розв’язання радянською теорією права в цілому. Зокрема, Р.Й. Халфіна писала у 1974 р., що
«Розглядати правовідношення поза його матеріальним змістом неможливо, оскільки його зміст не
існує поза його правовою формою» [58, с.36].
Підхід Ю.А. Ровинського щодо критеріїв,
механізмів та мотивів виділення фінансово-правових інститутів підтримав, збагатив та розвинув
С.Д. Ципкін. У своїй спеціальній монографії, присвяченій аналізу даної проблеми, він послідовно
провів ідею про те, що «наповнення» особливої
частини фінансового права» «визначається
економічним змістом даних відносин, фінансовою системою СРСР» [див.: 62] (виділено
мною. – В.Л.).
С.Д. Ципкін не був прихильником ототожнення фінансової системи як із системою державних фондів грошових коштов, так і з системою органів, що здійснюють фінансову діяльність держави. Він, зокрема, резонно зауважував, що при розгляді даного питання нормотворцями та правокористувачами «у всіх випадках мова все-таки йде
про фінансову систему як сукупність і взаємозв’язок саме фінансових (ширше – економічних)
відносин», що правильність саме такого розуміння фінансової системи безспірна [див.: 62,
с.5]. Це має принципове значення для адекватного розуміння концепції фінансово-правового інституту С.Д. Ципкіна.
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Розвиваючи свій підхід до розуміння поняття
«фінансова система», С.Д. Ципкін солідаризується
з цілою групою провідних радянських вчених
[див.: 1, с.3-7; 55; 20, с.8-9; 9, с.13-19 та ін.] та відзначає: «Фінанси соціалістичної держави розуміють звичайно як система відносно відособлених
економічних відносин (бюджетних, податкових,
кредитних та інших), через посередництво яких
відбувається планомірний розподіл суспільного
продукту і національного доходу шляхом утворення і використання фондів грошових коштів для потреб розширеного відтворення і задоволення інших
суспільних потреб. Зв’язок фінансів з рухом матеріальних благ, з розподілом національного
доходу дає підставу для визнання фінансових
відносин специфічними виробничими відносинами» [62, с.6-7] (виділено мною. – В.Л.).
Свої міркування про сукупність та зміст фінансової системи СРСР на рубежі 70-х – 80-х років
ХХ століття С.Д. Ципкін завершує висновком про
те, що найбільш обґрунтованою, відповідною реальному стану речей, на його думку, є п’ятиланкова
модель цієї системи: «державний бюджет, фінанси
соціалістичних підприємств, організацій і галузей
народного господарства, державне майнове і особисте страхування, кредит» [62, с.18].
На цій підставі, резюмує С.Д. Ципкін, «із
врахуванням суттєвих ознак, наявних подібностей і
відмінностей різноманітних фінансових відносин,
що складають вказані ланки, і диференціюється в
принципі система особливої частини радянського
фінансового права» [62, с.18]. Він постійно наголошував, що дана система не «розробляється», не
«створюється довільно». «Вона диференціюється
на певні галузі, правові інститути, передусім відповідно різним видам суспільних відносин, що лежать в основі цих галузей та інститутів. Певні види
цих відносин зумовлюють і конкретний метод правового регулювання» [62, с.18].
Звідси очевидно, що, на переконання С.Д.
Ципкіна, між фінансовою системою в цілому та
системою фінансово-правових інститутів, між кожною окремою ланкою публічних фінансів та відповідним фінансово-правовим інститутом існує
стійкий природній зв’язок. Який характер мав цей
зв’язок – сутності та явища (внутрішнього та зовнішнього), причини та наслідку, змісту і форми чи
ще якийсь інший? Будь-яка відповідь на дане запитання може розглядатися наукою фінансового права як істинна, в залежності від підходу дослідника
до розуміння суспільної природи фінансовоправового інституту. Інакше кажучи, обираючи
якийсь із варіантів відповіді, вчений і розкриває
сутність власного підходу до даної проблеми.

Відповідь С.Д. Ципкіна на дане запитання ми
знаходимо у § 2 його монографії «Поняття і види
фінансово-правових інститутів». Зокрема, він пише: «Впорядкування фінансових відносин, організація державних доходів, видатків, кредиту засновані на відповідних правових актах, що видаються
державою, і більша їх частина виступає назовні в
оболонці правовідносин (виділено мною. – В.Л.).
Вони належать до тієї особливої групи суспільних
відносин, які можуть існувати тільки у формі
правових відносин (виділено мною. – В.Л.). Фінансово-правові відносини завжди відображають
певні відповідні економічні відносини» [62, с.18].
Отже, С.Д. Ципкін розумів характер взаємозв’язку між фінансовим інститутом та інститутом
фінансового права як взаємозв’язок між змістом та
формою. У тому, що наведене нами міркування
С.Д. Ципкіна не було одиничним, а, значить, випадковим, переконує й інший факт: «Об’єктивна зумовленість усієї системи фінансових відносин як
специфічних виробничих відносин зовсім не означає не можливості їх змін під впливом держави і
права, – пише він. - Вона означає лише наявність
дійсно об’єктивних, тобто, незалежних від бажання, волі людей рамок, меж цих змін. В протилежному випадку при порушенні цих рамок неминуче
наступають негативні наслідки. Роль держави і полягає, зокрема, в забезпеченні відповідних правових форм економічним відносинам (виділено мною. – В.Л.), у вчасному обновленні та зміні
законодавства. Тому аналіз фінансово-правових відносин може бути достовірним, обґрунтованим тільки за двох умов: вивченні економічних відносин по акумуляції та розподілу
певних грошових коштів і врахуванні правотворчої діяльності держави у сфері фінансів»
[62, с.21] (виділено мною. – В.Л.).
Такий висновок С.Д. Ципкіна щодо справжнього змісту фінансових правовідносин, інститутів
фінансового права, на нашу думку, дещо хибний та
є недоречною крайністю у розумінні субстанціональних рис фінансового права, які він пропонує виводити у вище зазначений спосіб не з правової матерії. Дане твердження С.Д. Ципкіна перебуває в
антагонізмі з іншим його твердженням про те, що
«багато суспільних відносин існують спочатку самі
по собі і лише при виникненні певних умов набувають правової форми. Інші ж суспільні відносини
тільки і можуть існувати як відносини правові, вони припиняють своє існування разом та одночасно
з тим, як втрачають юридичний характер» [62,
с.19]. За прикладом відомих радянських теоретиків
права [див., наприклад: 41, с.8,9; 65, с.79; 57, с.24]
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С.Д. Ципкін включав фінансові правовідносини до
другого типу суспільних відносин.
Ще Ю.А. Ровинський, з’ясовуючи питання
про співвідношення науки фінансового права і фінансової науки, прийшов до переконливого та обґрунтованого висновку про те, що, природно, наука
радянського фінансового права не може у своїх
пошуках зовсім абстрагуватися від економічного
змісту суспільних відносин, що врегульовуються
фінансовим правом. Однак, «наука фінансового
права, - резюмує він, - не повинна перетворюватись в економіко-правову науку та розчиняти
тим самим право в економіці (виділено мною. –
В.Л.). Досліджуючи фінансово-правові проблеми,
вона повинна користуватися готовими економічними положеннями, що розробляються фінансовою наукою» [48, с.105]. Це дозволить врахувати
специфіку фінансового права, у якому зв’язок економіки та права тісніший, ніж в інших галузях.
Виходячи із вище продемонстрованого розуміння С.Д. Ципкіним характеру взаємозалежності,
взаємодії та зв’язку інститутів державних фінансів
та фінансово-правових інститутів, він суттєво уточнює власне попереднє [61, с.21] та дає наступне
визначення фінансово-правового інституту: «Норми права, що регулюють однорідну групу фінансових відносин, у своїй сукупності складають певний
фінансово-правовий інститут. Цим нормам властиві, природно, загальні ознаки галузі радянського
фінансового права, вони мають єдиний «галузевий» предмет і найбільш характерний (адміністративний) метод правового регулювання» [62, с.24],
тобто він по суті поділяв розуміння феномену фінансово-правового інституту усіма провідними
радянськими юристами-фінансистами [див., наприклад: Воронова Л.К. Некоторые вопросы бюджетних прав союзных республик / Труды ВЮЗИ.
Т.ІХ. – М., 1967. – С.49; Иванов Б.Н. О системе
советского финансового права / Труды ВЮЗИ.
Т.IX. – М., 1967. – С.36; Пискотин М.И. Советское
бюджетное право. – М., 1971. – С.35; Бесчеревных
В.В. Компетенция Союза ССР в области бюджета.
– М., 1976. – С.29; Химичева Н.И. Субъекты советского бюджетного права. – Саратов, 1979. – С.17 та
ін.]. А якими ж сутнісними рисами відрізняються
чи повинні відрізнятися між собою, на його думку,
ці групи фінансово-правових норм, які С.Д. Ципкін
іменує фінансово-правовими інститутами? На
жаль, відповідь його на дане питання, на нашу
думку, є маловтішною, оскільки ним у якості такого критерію називається не чітка, очевидна
якісна відмінність, а розмитий, не конкретно виражений кількісний критерій, що розуміє, власне, і сам вчений.
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Зокрема, С.Д. Ципкін пише: «Фінансовоправовий інститут відрізняється від усієї галузі
фінансового права обсягом предмету правового
регулювання (виділено мною. – В.Л.). Він регулює лише відносно відособлену частину взаємопов’язаних фінансових відносин, що об’єк-тивно
склалася, у сфері планової акумуляції, розподілу і
використання грошових коштів. Звідси і група
норм, що утворюють фінансово-правовий інститут
всередині галузі права, повинна відзначатися певною специфікою та складати стійку єдність» [62,
с.23]. На питання про те, що саме має бути основою певної специфіки та запорукою стійкої єдності
норм фінансово-правового інституту, С.Д. Ципкін,
на нашу думку, задовільної відповіді не дає.
На заваді цьому були загальнометодологічні
установки радянського суспільствознавства в цілому та теорія радянського права як надбудовного
явища («форми по відношенню до публічних фінансів»). Так, у загальній теорії права у 70-і роки
минулого століття так само не конкретно зазначалося, що правовий інститут, група норм, що його
складають, «врегульовують з необхідною деталізацією типове суспільне відношення» [25, с.300; 66,
с.61]. Як доречно зауважував на дане положення
сам С.Д. Ципкін, справедливість таких вимог, очевидно, безсумнівна, проте «трудність, особливо
стосовно галузевих наук, полягає у встановленні
міри необхідної деталізації регулювання, а значить,
і у визначенні обсягу предмету регулювання, необхідних для визнання тієї чи іншої групи норм конкретним правовим інститутом» [62, с.23].
Методологічно альтернативним вищевикладеному підходу науки фінансового права до розуміння характеру взаємозв’язку державних фінансів
і фінансового права та критеріїв виділення фінансово-правових інститутів був за своїми висхідними
началами підхід, який на початку 50-х років ХХ
століття запропонувала застосувати до систематизації фінансового права Р.Й. Халфіна. Щоб його
адекватніше сприйняти та пояснити, необхідно хоча б у найзагальніших рисах відтворити історичні
передумови, що йому передували. Так, визначення
на рубежі 30-х-40-х років ХХ століття предмета
радянського фінансового права та його місця у системі радянського соціалістичного права об’єктивно створило достатні передумови для відтворення системи радянського фінансового права та
одночасно вимагало знаходження цієї системи.
Адже масив фінансово-правових норм невпинно
зростав і користуватися ним ставало дедалі важче.
Із суб’єктивного боку активізації теоретичних розробок питань системи радянського фінансового права у певній мірі посприяло повернення з
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кінця 30-х років ХХ століття у радянську юридичну науку та вищу юридичну освіту дореволюційних корифеїв юриспруденції А.В. Венедиктова,
М.М. Агаркова, Ю.А. Флейшиця, В.К. Райхера,
Б.Б. Черепахіна, ягі головним чином представляли
науку цивільного права, однак мали цікаві розробки і з окремих інститутів фінансового права [див.,
наприклад: Венедиктов А.В. Основные проблемы
банковского законодательства. К проекту кредитного устава СССР. - М., 1925; Агарков М.М. Проблема законодательного регулирования банковских операций. – М., 1926; Агарков М.М. Учение о
ценных бумагах. – М., 1927; Венедиктов А.В. Правовая природа государственных предприятий. – М.,
1928 (в работе всесторонне трактуется понятие
«государство-казны»); Агарков М.М. Основы банковского права: Курс лекций. – М., 1929; Райхер
В.К. Государственное страхование в СССР. – М.Л., 1938; Райхер В.К. Страховой фонд // Труды Ленинградского фин.-экон. ин-та. Вып.2. – М. – Л.,
1941; Райхер В. Основные принципы советского
страхового права. // Советское государство и право. – 1946. - № 5-6; Флейшиц Е.А. Об ответственности государственного банка по вкладным, расчетным и кредитным операциям // Ученые записки
(Моск.экон.ин-т). Вып.4. – М.: 1955; Флейшиц Е.А.
Расчетные и кредитные правоотношения. – М.,
1956; Черепахин Б.Б. Юридическая природа векселя и «Положение о векселях» // Право и жизнь. –
М., 1922. Кн.9-10; Черепахин Б.Б. Первоначальные
способы приобретения права собственности по
действующему праву // Ученые записки Саратовского университета. - 1924. – Вып. 2. – Т.2 та ін.].
Всі вони сповідували ідеї Й.О. Покровського з характерним для нього акцентом на філософське
сприйняття правових категорій та явищ, на розкриття самодостатності та самоцінності права як
суспільного феномену, а не трактування його однобоко у якості надбудови до економічних чинників суспільного розвитку.
Ще більш вагомим суб’єктивним фактором,
що значно вплинув на розвиток досліджень системних характеристик радянського фінансового права у повоєнні роки ХХ століття, стали реальні здобутки радянської філософії у цій царині, насамперед, у вигляді нових філософських методів та прийомів досліджень суспільної матерії, які одержали
в ті роки вагомий приріст нових наукових знань.
Головним чином, як писав на початку ХХІ ст. С.С.
Алексєєв, це стосувалося теорії систем і заснованих на ній системних і структурних характеристик
явищ та предметів, їх сукупностей, а також функціональний аналіз та пов’язані з ним «механізмен-

ні» інтерпретації суспільних явищ [2, с.46], до
яких, безперечно, належить і право.
Тому, на нашу думку, глибоко закономірною
стала поява у 1952 р. віхової статті вченої юристацивіліста Р.Й. Халфіної «До питання про предмет і
систему радянського фінансового права». У ній
Р.Й. Халфіна, зокрема, резюмує: «В радянській
юридичній літературі питання про систему радянського фінансового права ніким ще не досліджене…. У статті Ю.А. Ровинського… зазначається:
«Принцип планової акумуляції і планового розподілу державних коштів за допомогою фінансової
системи є … вирішальним і при встановленні внутрішньої системи науки фінансового права СРСР»
[47, с.46]. Однак автор не розкриває свого твердження про застосування цього принципу і не вказує, чи є він єдиним при встановленні системи
радянського фінансового права. Крім того, цілком
справедливо захищаючи у своїй статті необхідність
розробки питань фінансового права, автор при
розробці його системи не враховує саме юридичних елементів (виділено мною. – В.Л.). Автор
пропонує наступну систему: Норми, що визначають принципи і організацію єдиної фінансової системи; 2) бюджет; 3) податки; 4) короткострокове
кредитування, розрахунки і грошовий обіг; 5) державне страхування, державний кредит і ощадну
справу; 6) фінансовий контроль. З невеликими змінами ця ж система прийнята і в тезах «Система
радянського соціалістичного права». «Як видно з
наведеної вище схеми, - цілком резонно резюмує
Р.Й. Халфіна, - система радянського фінансового
права будується авторами виключно за принципом відмінностей економічного змісту окремих груп суспільних відносин, що складають
предмет фінансового права та відповідають системі науки про фінанси. Правові елементи при
цьому майже не беруться до уваги» [56, с.199200] (виділено мною. – В.Л.).
Ще менш задовільно, на думку Р.Й. Халфіної, яку ми поділяємо, вирішено це питання у підручнику «Фінансове право» для юридичних вузів,
опублікованому в 1946 р. «Замість науково розробленої системи права, - пише Р.Й. Халфіна, - тут
більш чи менш точно (з деякою перестановкою
окремих розділів) відтворюється система курсу
«Фінанси і кредит СРСР». Автори підручника пишуть: «У систему фінансового права СРСР входять
юридичні норми, що встановлюють…» [53, с.14] і
далі йде перерахування основних розділів науки
про фінанси, яке, звичайно, в жодній мірі не спроможне замінити науково обґрунтованої системи
галузі права» [56, с.200].
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Р.Й. Халфіна резонно погоджується, що необхідність врахування економічних особливостей
окремих груп суспільних відносин при виведенні
системи радянського фінансового права та користування прийнятою систематикою фінансової науки є безсумнівною. Вони зумовлені тісним зв’язком фінансового права з економікою. «Проте критерії економічного змісту норм і відносин у жодному випадку не повинні бути єдиними, - підкреслює вона, - при встановленні системи радянського
фінансового права. Радянське фінансове право є
галуззю радянського соціалістичного права, - продовжує Р.Й. Халфіна, - і ігнорування юридичних
особливостей охоплюваних ним норм у такому
основному питанні, як питання про систему права,
- було б непростимою вульгаризацією та підміною права економікою, відмовою від юридичних форм цих відносин (виділено мною. – В.Л.).
Тому поряд зі встановленням економічних критеріїв за змістом норм і відносин радянського фінансового права і використанням систематики науки про
фінанси, - продовжує вона, - у питанні про систему
радянського фінансового права необхідно виходити також з юридичних особливостей і правових
принципів цієї галузі права. Тільки таке поєднання юридичних і економічних критеріїв може
створити умови для встановлення наукової системи радянського фінансового права» [56, с.200201] (виділено мною. – В.Л.).
Значним внеском у розвиток теорії фінансового права став висновок Р.Й. Халфіної про доцільність та необхідність поділу усіх фінансовоправових норм на Загальну та Особливу частини.
Такий поділ необхідний, на її думку, для виявлення
внутрішньої єдності галузі права та для її загальної
правової характеристики. Зокрема, Р.Й. Халфіна
запропонувала у Загальній частині фінансового
права сконцентрувати правові принципи, що у тій
чи іншій мірі властиві всім інститутам цієї галузі.
На її думку, саме тут також повинна бути дана
загальна характеристика норм, правовідносин,
актів, органів, що діють у сфері фінансового права. «Таким чином, - робить висновок Р.Й. Халфіна, - Загальна частина повинна характеризувати
усі правові особливості радянського фінансового
права як галузі радянського соціалістичного права» [56, с.201].
До Загальної частини радянського фінансового права Р.Й. Халфіна включила наступні розділи: 1) джерела радянського фінансового права; 2)
основні принципи радянського фінансового права;
3) органи, що здійснюють фінансову діяльність; 4)
фінансові акти; 5) фінансові правовідносини; 6)
фінансовий контроль; 7) забезпечення дотримання
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законності у радянському фінансовому праві [56,
с.201-209]. У підсумку вона резюмувала: «Такий
принцип побудови Загальної частини уявляється
найбільш доцільним, оскільки, враховуючи значення економічного змісту фінансово-правових
норм, він висуває на перший план юридичні особливості і правові елементи фінансових правовідносин, що відповідає специфіці фінансового
права як галузі радянського соціалістичного права» [56, с.210].
Цими своїми положеннями, узагальненнями,
оцінками та висновками Р.Й. Халфіна суттєво збагатила радянську науку фінансового права, сприяла
розвитку позитивного фінансового права держави,
піднесенню його статусу в системі галузей радянського права. Даний внесок у розвиток радянської
теорії фінансового права, на нашу думку, цілком
співставний із внеском, зробленим Ю.А. Ровинським в процесі обґрунтування предмету радянського соціалістичного фінансового права. Хоча він з
різних причин залишився недооціненим як сучасниками Р.Й. Халфіної, так і її наступниками.
Наприклад, видатний теоретик права, вчений-цивіліст, сучасник Р.Й. Халфіної, О.С. Йоффе
писав про поділ фінансового права на Загальну та
Особливу частини, що така класифікація являє собою «прийом не соціальний, а суто технічний. Він
зводиться єдино та виключно до того, що у цьому
випадку ніби виносяться за дужки загальні положення, властиві усім чи величезній більшості
норм, які об’єднані у відповідному кодексі чи
зводі» [10, с.31]. Цю ж думку поділяв і Ю.А. Ровинський, хоча тим не менше запозичив у Р.Й.
Халфіної поділ усіх фінансово-правових норм на
Загальну та Особливу частини фінансового права
і в подальшому жодного разу від такого поділу
не відмовився [48, с.94].
Водночас об’єктивний аналіз концепції Р.Й.
Халфіної щодо систематизації позитивного фінансового права переконує, що і їй самій не вдалося до
кінця уникнути у власних наукових пошуках та
викладках «непростимої вульгаризації і підміни
права економікою», відступу «від аналізу юридичної форми цих відносин». Адже саме останнє завдання цілком резонно Р.Й. Халфіна ставила перед
собою та усією радянською наукою фінансового
права як головне. «Використовуючи дані економіки, науки про фінанси, спираючись на матеріали
економічних досліджень, радянська наука фінансового права повинна дати теоретичний аналіз
правової специфіки відносин, що виникають у
сфері фінансової діяльності держави» [56, с.188]
(виділено мною. – В.Л.).
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Останнє особливо яскраво та чітко проявилося у виборі Р.Й. Халфіною критеріїв для групування в інститути норм Спеціальної (Особливої)
частини радянського фінансового права. При побудові Спеціальної частини системи радянського
фінансового права, зазначає вона, повинні бути
прийняті деякі інші підстави, тобто, критерії, ніж
при побудові Загальної частини системи права,
оскільки побудова Загальної частини мала своєю
метою виявлення внутрішньої єдності радянського
фінансового права як галузі радянського соціалістичного права і з’ясування його основних принципів. Спеціальна ж частина повинна встановити
групи правовідносин та інститути радянського фінансового права.
«Це завдання, - наголошує Р.Й. Халфіна, може бути повністю виконаним лише у тому випадку, якщо в основу побудови Спеціальної частини
буде покладено поряд з юридичними елементами й
економічний зміст правовідносин» [56, с.210].
Проте на цьому загалом задовільному критерії Р.Й.
Халфіна не зупиняється і робить вирішальний крок
по шляху відмови від іманентних критеріїв систематизації права як самодостатнього об’єктивного
явища. «При характеристиці окремих інститутів
радянського фінансового права і їх науковій класифікації економічний зміст інститутів виступає
на перший план і визначає їх правові особливості
(виділено мною. – В.Л.). Тому в основу побудови
Спеціальної частини радянського фінансового
права кладеться економічний зміст його основних інститутів, що визначає і їх правову форму.
Це не є, звичайно, - нібито виправдовуючись, веде
далі Р.Й. Халфіна, - єдиною підставою побудови
Спеціальної частини. В окремих випадках (виділено мною. – В.Л.) при одному і тому ж економічному змісті належить виділяти окремі інститути у
зв’язку з їх юридичною специфікою. Тим не менше
вирішальними є відмінності в економічному
змісті окремих інститутів радянського фінансового права» [56, с.210] (виділено мною. – В.Л.).
Виходячи із запропонованих нею ж критеріїв, Р.Й. Халфіна норми Спеціальної частини радянського фінансового права згрупувала також у сім
інститутів: 1) бюджетне право; 2) податки і збори;
3) мита; 4) доходи з державного майна; 5) організація кредиту; 6) грошова система; 7) фінансування
народного господарства, культури, управління і
оборони [56, с.210-213]. Тобто, у даному випадку
вона повернулася у систематизації норм фінансового права до критеріїв, які використовував Ю.А.
Ровинський та інші сучасники Р.Й. Халфіної і які
вона у цій же статті аргументовано вщент розкритикувала як неправові.

Що спонукало Р.Й. Халфіну до такого нелогічного та непослідовного підходу у виборі критеріїв класифікації норм Загальної та Особливої частин фінансового права, сказати важко. Ймовірніше
всього, це був інерційний вплив радянських методологічних та ідейних підходів у правопізнанні та
правознавстві, який відразу одному досліднику,
навіть якщо ним є такий корифей, як Р.Й. Халфіна,
подолати важко. Можливо, не в достатній мірі збагнула Р.Й.Халфіна субстанціональні якості правової матерії, тільки схопивши їх чуттєво, але не усвідомивши раціонально. З усього видно, що
Р.Й.Халфіна перебувала в одержимому пошуку
своєї істини. Чи знайшла вона її пізніше?
В кінці 70-х років ХХ ст., своєрідно підсумовуючи еволюцію власних поглядів на системоутворюючі фактори та критерії у праві, Р.Й. Халфіна
зазначала: «Правова форма, під якою мають на
увазі сукупність правових норм, система права,
норма права і так дальше об’єктивно зумовлені
двома факторами. З одного боку, правова форма
зумовлена змістом відносин, які регулюються, що є
однією з основних закономірностей права. З іншого боку, правова форма визначається волею держави, детермінованою, в свою чергу, матеріальними
умовами життя суспільства» [59, с.174].
Переконливим свідченням недосконалості
критеріїв систематизації радянського права в цілому та фінансового права зокрема, виокремлення
його інститутів стала третя загальносоюзна наукова дискусія з цієї проблеми, яка відбулася на початку 80-х років ХХ ст. Під час цієї дискусії знову
констатувалося переважною більшістю її учасників, що основоположними критеріями класифікації
та систематизації права продовжують залишатися
характер суспільних відносин та метод правового
регулювання, який детермінується цими відносинами. Окрім констатації факту кількісного розширення системи права, дана дискусія не забагатила
юридичну науку ніякими новими положеннями,
оцінками та висновками стосовно критеріїв систематизації права та виокремлення фінансово-правових інститутів [див.: Система советского права и
перспективы её развития // Совесткое государство
и право. – 1982. - №8. – С.55-105]. Причини цього
явища, на нашу думку, кореняться в основоположних началах тих методологічних підходів щодо
взаємодії суспільства, держави і права, які лежали
в основі дискусій про систему права 1938-1941 рр.,
1955-1958 рр. та 1982 р. Для того, щоб одержати
інші теоретичні висновки, необхідно застосувати
інші методологічні підходи.
Стосовно
науки
фінансового
права
найголовніші підсумки третьої всесоюзної
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наукової дискусії щодо критеріїв систематизації
радянського права в концентрованому вигляді,
найбільш стисло, однак повно відобразила у своїй
книзі О.М.Горбунова. Зокрема, аналізуючи
інститут податкового права, у кінці 80-х рр. ХХ ст.
вона писала: «…норми права повинні закріпляти,
відображати (виділено мною – В.Л.) і регулювати
не тільки економічну основу (виділено мною –
В.Л.), але й у комплексі усі прояви кожного конкретного податкового вилучення…» [Горбунова
О.Н. Совершенствование финансово-правовых институтов в современных условиях перестройки
управления народным хозяйством. Учебное пособие. – М.: Всесоюзный заочный юридический институт, 1988. – С.55]. Тобто, наука фінансового
права цього періоду продовжувала залишатися у
питаннях систематизації фінансового права в полоні економічного детермінізму та переважно розглядала критерії виділення фінансово-правових
інститутів з позицій інституційної концепції систематизації права [див. також: Бесчеревных В.В.
Комепетенция Союза ССР в области бюджета. –
М.: Юрид. лит-ра, 1976. – С.40, 54; Химичева Н.И.
Субъекты советского бюджетного права. - Саратов:
Изд-во Саратов. ун-та, 1979. – С.49-57; Советское
финансовое право: Учебник. – М.: Юрид. лит-ра,
1982. – С.170; Советское финансовое право: Учебник. – М.: Юрид. лит-ра, 1987. – С.246, 247 та ін.].
Узагальнюючи погляди величезної більшості
радянських вчених-загальних теоретиків права та
представників галузевих юридичних наук, В.С.
Якушев на початку 70-х років ХХ ст. на сформульоване ним же риторичне питання «Яку ж сукупність норм можна визнати правовим інститутом?»
резюмував: «Відповідь на дане питання потрібно
шукати за межами права (виділено мною. –
В.Л.). Основу правового інституту, як і основу галузі права, повинні складати певні суспільні відносини, об’єднані своєю однорідністю. Критерії поділу радянського права на галузі, вироблені радянською юридичною наукою, набувають вирішального значення і при визначенні правового
інституту. Послідовно використовуючи єдиний
методологічний підхід, необхідно в той же час
знайти ті конкретні фактори, які характеризують дану групу суспільних відносин, що
складають основу правового інституту» [66,
с.62] (виділено мною. – В.Л.).
Проте ні радянською наукою фінансового
права, ні іншими радянськими юридичними науками, ні радянською загальною теорією держави і
права так і не було знайдено задовільного пояснення «тих конкретних факторів», які характеризують
«групу суспільних відносин, що складають основу
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правового інституту». Хоча деякі надзвичайно цінні, з позицій досліджуваної проблеми, знахідки
мали місце. Найбільш послідовно та повно вони
були викладені окремими вченими-цивілістами
ленінградської наукової школи.
Зокрема, С.І. Аскназій у своїй докторській
дисертації «Основні питання теорії соціалістичного
цивільного права» детально вивчив цивільне правовідношення і дійшов переконливого висновку,
що воно є правовідношенням особливого структурного типу, зовсім не подібним на структуру
адміністративного правовідношення ні за характером побудови, ні за специфікою його основних
елементів [3, с.95]. Проте теоретична проблема
розмежування цивільного та адміністративного
права, на його думку, цим не вичерпується. «Для
наукового пізнання цих двох форм правового регулювання не видається можливим обмежитись знаходженням тільки їх правових особливостей (що
характерно для догматичної юриспруденції). Повинна бути виявлена певна основа, що перебуває
поза правовою сферою, яка з необхідністю детермінує на певних ділянках системи ту чи іншу форму правового регулювання» [3, с.97].
Підхід до критеріїв виділення правового інституту, намічений С.І.Аскназієм, знайшов свій
подальший розвиток у працях корифея радянської
цивілістики О.С. Йоффе. Насамперед наведемо
його методологічне судження щодо даних критеріїв. Зокрема, він писав, що вибір тієї чи іншої класифікаційної ознаки при систематизації правових
норм «момент суб’єктивний, залежний від рішення, яке з цього приводу буде прийнято при проведенні класифікації. Тому дійсно науковою цінністю наділена не будь-яка класифікація, оскільки в
процесі її розробки може бути обрано і другорядну,
випадкову ознаку, позбавлену сутнісного значення.
Завдання істинно наукової систематизації полягає в тому, щоб сутність систематизованих
явищ була відображена у ній самій» [23, с.51]
(виділено мною. – В.Л.). Інакше кажучи, критерій
систематизації норм права має бути не лише іманентним цьому праву, але й відображати його субстанціональні якості.
У книзі «Правовідношення по радянському
цивільному праву», що вперше побачила світ у
1949 р., О.С. Йоффе резюмував: «Таким чином,
відношення цивільного права усіма своїми елементами (виділено мною. – В.Л.) відрізняється від
адміністративних правовідносин. Вони відрізняються одне від іншого: а) за загальним характером побудови (відносини рівності; відносини влади і підпорядкування); б) за суб’єктним складом
(відносини з органом, що здійснює господарську
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функцію; відносини з органом, що здійснює функцію організації та управління); в) за об’єктом (правовідносини, пов’язані з господарською діяльністю
даного органу; правовідносини, пов’язані з його
організаційно-управлінською діяльністю); г) за
обсягом повноважень (правових. – В.Л.) та
обов’язків (обов’язок, що відповідає повноваженню як домаганню; обов’язок, що відповідає повноваженню як велінню)» [22, с.67]. Це, висловлюючись мовою Ф. Енгельса, «формальний бік справи»
[див.: 36, с.671], або, інакше кажучи, класичний
позитивно-правовий бік справи – саме той, що нами досліджується.
Отже, робить ще один висновок О.С. Йоффе,
«воля держави, що забезпечує законодавче визнання потреб громадянського суспільства – це формальний бік справи». Звідси, і той специфічний метод правового регулювання певної сукупності
суспільних відносин∗ (виділено мною. – В.Л.),
який встановлюється для них державою, також є
формальним моментом. Матеріальними є «потреби громадянського суспільства, специфіка
яких зумовлює необхідність вибору і законодавчого закріплення певного правового методу для
правового регулювання певного виду суспільних відносин» [22, с.71] (виділено мною. – В.Л.).
У підсумку О.С. Йоффе зазначає: «Таким
чином, для визначення сфери застосування норм
цивільно-правового законодавства істотніми є наступні обставини: (виділено мною. – В.Л.) специфіка методу цивільно-правового регулювання, в
силу якого цивільне правовідношення виступає у
якості відношення особливого структурного типу (виділено мною. - В.Л.); об’єктивна природа
суспільних відносин, що зумовлює можливість
застосування до них методу цивільно-правового
регулювання; характер матеріально-зумовлених і
свідомо соціалістичною державою висунутих цілей
та завдань, що детермінують необхідність застосування методу цивільно-правового регулювання до
даних суспільних відносин» [22, с.74].
Тільки всі ці обставини у їх сукупності, на
думку О.С. Йоффе, створюють достатні передумови для вироблення загального визначення поняття
цивільного правовідношення, на відміну від іншого
роду правових відносин, а на цій основі – і для вироблення визначення цивільного права. Тобто,
найголовніше він вбачав у тому, що відношення
∗

Системне тлумачення розуміння О.С. Йоффе поняття «специфічний метод правового регулювання певної
сукупності суспільних відносин» дозволяє припустити, на нашу думку, що його зміст тотожний змісту
поняття «юридична конструкція» ще у римському
праві та його змісту у сучасному праворозумінні.

радянського соціалістичного цивільного права є
правовідношення особливого структурного типу, що його структурні особливості проявляються
як у загальному характері побудови, так і в
суб’єктному складі, а також у характері і в об’єкті
правочинів і обов’язків його учасників.
Цінні методологічні положення, що безпосередньо стосуються, на наше переконання, і конструювання наукового поняття фінансово-правового інституту, О.С. Йоффе сформулював і в ряді
своїх наступних наукових праць. Зокрема, у фундаментальній монографії «Зобов’язальне право»∗
він зазначав: «Будь-яке наукове поняття повинно
служить меті відмежування явищ, що охоплюються ним, від інших, суміжних явищ. Але явища зовнішнього світу відрізняються одне від іншого насамперед за їх змістом, а юридичний зміст правовідносин утворюють права та обов’язки їх учасників» [24, с.246] (виділено мною. – В.Л.).
Окремі прийоми, що використовуються для
легальних визначень, зазначав О.С. Йоффе в цій же
монографії, при розробці наукових понять взагалі
неприпустимі, оскільки наукове поняття повинно
відображати явища, що визначаються у них, в найбільш загальних, субстанціональних ознаках. Сама
природа наукового поняття не допускає як зразкового, так і вичерпного переліку. «Будь-яке правове
явище, - продовжував він, - наділене як юридичним, так і матеріальним змістом. Ознаки, що характеризують його юридичний зміст, закріплюються
у законі. Теорія є зобов’язана поряд з юридичними
ознаками виявити й матеріальні фактори, що визначають дане явище, цементують його глибинний
зміст і виступають об’єктивною основою [об’єктом. – В.Л.] його правового конструювання» [24,
с.56] (виділено мною. – В.Л.).
Завершуючи власні пошуки критеріїв систематизації радянського цивільного права, а, значить,
і критеріїв виділення відповідних правових інститутів, О.С. Йоффе прийшов до висновку про те, що
дана правова система «може бути побудована тільки на основі використання комбінованого класифікаційного критерію, який би поєднував
економічні і відповідні юридичні ознаки» [24,
с.72] (виділено мною. – В.Л.). Ще раніше на таких
же началах пропонував класифікувати зобов’язальне право відомий радянський харківський
вчений-цивіліст М.В. Гордон [17].
Однак в радянський період розвитку юридичної думки цей підхід був приречений, оскільки він
суперечив марксистсько-ленінським догмам еко∗

Фінансове право також регулює зобов’язальні суспільні відносини, тільки у сфері публічних фінансів.
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номічного детермінізму. Зокрема, з необґрунтованою, подібною на цькування, гострою критикою
підходу О.С. Йоффе до визначення критеріїв систематизації цивільного права першими виступили
тодішні представники свердловської школи радянського цивільного права О.А. Красавчиков, В.Ф.
Яковлєв та В.С. Якушев. «З цим погодитись неможливо, - писали вони в рецензії, - по-перше, тому,
що система зобов’язального права, подібно системі
права в цілому, пізнається, а не будується наукою.
По-друге, тому, що навіть у межах формальної логіки допускається послідовне застосування обраних ознак розмежування (класифікації), а не довільне комбінування критеріями, що містять у собі
як економічні, так і одночасно й юридичні феномени» [29, с.144].
Як бачимо, аргументи критиків не переконливі, незрівнянно слабкіші від доводів О.С. Йоффе.
Але в системі цінностей радянської юриспруденції,
це ще нічого не означало – тут головним аргументом виявився інтерес системи не піддавати ніякому
сумніву так званні «радянські цінності», в тім числі
й прийняті під тиском та на догоду компартійної
ідеологічної верхівки на рубежі 30-х-40-х рр., у 50х та на початку 80-х рр. ХХ ст. критерії систематизації радянського права, прийняті раз і назавжди,
як тоді уявлялося∗.
Висновки. 1. Отже, радянський період для
розвитку юриспруденції в цілому та науки фінансового права зокрема, в тім числі доктрини фінансово-правового інституту, був не найсприятливішим. Для права по суті у тодішньому суспільстві
була відведена навіть не стільки другорядна, як
декоративна роль. Таку ж роль виконували і суспільствознавчі науки, однією з яких, безперечно, була юриспруденція. На розвитку радянського правознавства в цілому вкрай негативно позначалася
ідеологічна цензура та суспільне замовлення правознавству – приєднатись до спільноти апологетів
марксистсько-ленінської доктрини, ідеології та радянської дійсності у всіх її проявах. На розвитку
науки фінансового права вкрай негативно позначи∗
На рубежі 70-х-80-х років ХХ ст. відношення офіційної влади та органів освіти СРСР до О.С. Йоффе
різко змінилося у найгірший бік. Його усунули від
читання лекцій, а дещо пізніше взагалі звільнили з
числа працівників Ленінградського державного університету, заборонили публікацію його робіт, вилучили його книги з бібліотек, заборонили посилання на
його праці іншим вченим. Цим самим його по суті
змусили виїхати за кордон, що він і зробив у 1981 р.,
прийнявши запрошення Гарвардського університету
США. Через декілька років після цього він переїхав у
Хартфорд і залишився там на посаді пожиттєвого
професора Коннектикутського університету.
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лися брутальні гоніння на неї в цілому та більшість
вчених юристів-фінансистів в кінці 20-х-протягом
30-х років минулого століття, знищення критичної
маси саморозвитку цієї науки.
2. Тим не менше радянська наука фінансового права в цілому та теоретичні розробки питань
фінансово-правового інституту зокрема мали й певні успіхи. В цей час сформувалися і набули певного поширення так звані фондова, інституційна
та суб’єктна концепції фінансово-правових інститутів. На рубежі 70-х-80-х років минулого століття
інституційна концепція набула більшості ознак
наукової теорії. Проте спільним недоліком усіх
цих підходів до формулювання критеріїв виділення фінансово-правових інститутів була абсолютизація позаправових факторів, явна недооцінка, що нерідко переходила у відверте нехтування, іманентних субстанціональних якостей власне фінансового права.
3. У 50-і роки ХХ ст. головним чином зусиллями Р.Й. Халфіної було здійснено спробу знайти
критерії виділення фінансово-правових інститутів
у самій фінансово-правовій матерії, що сповна відповідало загальнонауковим критеріям класифікації
складних суспільних систем, збагатити методологічний інструментарій фінансово-правової науки
здобутками інших наук, насамперед філософії.
Проте ці намагання не були належним чином та в
достатній мірі підтримані, зустріли жорсткий опір
як прихильників пануючої тоді парадигми теорії
фінансового права, так і ідеологічних цензорів і
тому не прижилися в науці фінансового права.
4. Розвиток теоретичних уявлень про фінансово-правові інститути постійно відставав від радянської фінансово-правової дійсності, по суті жодним чином не впливав на неї і не завжди спроможний був пояснити цілий ряд нових явищ, які періодично з’являлися у фінансово-правовій реальності. Це робило потуги нечисельного загону радянських теоретиків фінансового права щодо пошуків
іманентних критеріїв класифікації фінансовоправових інститутів так би мовити «внутріцеховою» справою.
5. Відчутно негативно позначалася на розвитку теорії фінансово-правових інститутів у радянський період розвитку науки фінансового права
відсутність різних наукових шкіл фінансового права, систематичних високопрофесійних наукових
конференцій, інших широких форм дискусійного
обговорення даної проблеми. Ті ж окремі постановки дискусійних питань щодо фінансово-правових
інститутів, що все-таки мали місце, за деякими поодинокими винятками, які іще більше підтверджують загальну тенденцію, стосувалися не різних чи
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навіть протилежних методологічних підходів, кутів
бачення проблеми чи її висхідних начал, а навпаки,
усі були в руслі єдиного методологічного підходу
та стосувалися другорядних, не субстанціональних
аспектів цього питання й, окрім думки автора, у
більшості випадків не супроводжувалися належною та достатньою науковою аргументацією. Звідси і цінність їх була незначною.
6. В межах науки цивільного права окремими вченими, найбільш виразно та послідовно О.С.
Йоффе, було запропоновано та обґрунтовано так
званий комплексний критерій класифікації за правовими інститутами зобов’язального права, який,
на нашу думку, органічно поєднує в собі визначальні позаправові та субстанціональні правові параметри, якими детермінується відповідний правовий
інститут. Даний підхід за умови його логічного
завершення та творчого застосування до фінансово-правової дійсності може і повинен бути покладений в основу виділення і класифікації фінансовоправових інститутів.
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L.V. Vakariuk.
SOVIET CONCEPTIONS OF FINANCIALLY LEGAL INSTITUTE
Summary
In the article from position of approach of the systems and structurally functional analysis deeply and
comprehensively decided basic branches of evolution of soviet doctrine of financially legal institute; found
out principles which braked deep theoretical researches of this problem on the whole; classification is carried
out of basic conceptions of financially legal institute of, which was folded in this period of community
development; beginnings are set on principle new approach to the classification financially-legal institutes
and its criteria.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ КОНСТИТУЦІЙНИХ СУДІВ ФРН,
РФ ТА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ
Постановка проблеми. Україна у своєму
поступальному прогресі призупинилася перед
порогом податкової революції, однак переступити його ніяк не спроможеться. Одними з найістотніших причин цього явища, на нашу думку,
продовжують залишатися вкрай недостатні розробка та публічне обговорення доктринальних
аспектів, сутності, змісту та характеру необхідних змін у податковому праві України. У світлі
цього значний інтерес для вітчизняної теорії та
практики податкового права являють собою правові позиції Конституційних Судів ФРН, Російської Федерації та України з питань оподаткування як найбільш сконцентроване офіційне вираження відповідного національного досвіду у
даній сфері суспільних відносин. З іншого боку,
порівняльний аналіз вищезазначених правових
позицій стане суттєвою допомогою КС України,
наявний досвід якого у питаннях з’ясування конституційності податкового законодавства України значно менший від аналогічного досвіду Конституційних Судів ФРН та РФ.
Ступінь наукової розробки проблеми. У
вітчизняній і закордонній юриспруденції немає
єдності думок про те, що являє собою правова
позиція Конституційного Суду. Розуміючи й
приймаючи цінність більшості з існуючих підходів до цієї відносно нової проблеми пострадянської юридичної науки, ми, проте, вважаємо за необхідне виділити й підтримати як найбільш адекватне, на нашу думку, визначення поняття правових позицій Конституційного Суду, яке дає
суддя Конституційного Суду Російської Федерації, відомий учений М.С.Бондар – це аргументовані, що одержують обґрунтування в процедурі
конституційного правосуддя нормативно-доктринальні висновки, установки й оцінки з питань
права в рамках рішення Конституційного Суду,
прийнятого за підсумками розгляду конкретної
справи [1, c.80].
Метою дослідження є здійснення юридичного аналізу правових позицій Конституційних
судів ФРН, РФ та України з питань оподаткування, з’ясування їх природи, внутрішньої ієрархії,
взаємне збагачення даним досвідом регулювання
податкових відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження. Чітких критеріїв, які податкові суперечки
можуть бути предметом розгляду Конституційного Суду, а які ні, не існує в жодній країні, у
тому числі у ФРН, РФ і Україні. Про це свідчать,
зокрема, положення Конституцій держав, що визначають компетенцію Конституційних Судів, а
також спеціальні закони держав, що регламентують роботу Конституційних Судів.
Досить рельєфно це проявляється, наприклад, у правових позиціях Федерального конституційного суду Німеччини з питань про межі податкового тягаря. У своїх рішеннях він протягом
тривалого часу у всіх випадках виходив з того,
що відповідно до абзацу другого статті 14 Основного Закону ФРН користування власністю повинне одночасно служити суспільному благу [3,
c.785], однак у різних випадках приходив до неоднакових висновків. Зокрема, другий Сенат Федерального конституційного суду Німеччини в
рішенні від 1995 р. з питання про податок на
майно встановив «право податкового втручання»
і відмежував його поняттям «одночасно» від
приватного користування. Згідно з цим рішенням
Федерального конституційного суду Німеччини,
податок на майно міг додаватися до інших податків на дохід тільки в тій мірі, у якій загальний
податковий тягар перебуває «поблизу розділу
навпіл» між приватним і публічним суб'єктами
[16, S.309]. Тобто був обраний «принцип розподілу навпіл», що згодом розумівся правозастосовниками так, що вища конституційно-правова межа податкового тягаря рівнялася п'ятдесятьом відсоткам. Наступна практика Федерального конституційного суду Німеччини строго слідувала у фарватері вищевикладеного його рішення й виходила з
того, що податковий тягар у принципі не зачіпає
сфери захисту права власності. Малося на увазі, що
конституційне право власності порушується тоді,
коли публічні грошові зобов'язання надмірно обтяжують приватних осіб і заподіюють «задушливу» шкоду його майну та майновим відносинам.
Тобто в цьому випадку підтримувалася домінуюча
у світі в другій половині ХХ століття практика заборони конфіскаційного оподатковування. У науковій літературі вона згодом одержала найменування людиноцентристської.
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Другий Сенат Федерального конституційного суду Німеччини 18 січня 2006 р. відмежувався від попереднього принципу й заявив, що податковий тягар підпадає під сферу захисту гарантії власності. Зокрема, за розсудом вищезазначеного суду, така гарантія необхідна тоді, коли податковий обов'язок платника податків пов'язаний
зі збільшенням власності, насамперед у випадках
із прибутковим і промисловим податками. Другий Сенат Федерального конституційного суду
Німеччини дійшов висновку, що з конституційного права власності не можна вивести ніякої
загальнообов'язкової, абсолютної граничної
межі податкового обтяження, яке б перебувало «поблизу поділу навпіл» (виділено нами –
Г.Р.). За його розсудом гранична межа податкового тягаря випливає із пропорційності у вузькому змісті, коли в рамках зважування інтересів у
кожному випадку окремо вирішується питання
про доцільність і допустимість податкового тягаря. Але головне навіть не в цьому – Другий Сенат конституційного суду Німеччини дійшов висновку, що в парламентарній республіці, якою є
ФРН, регулювання податкових правовідносин, у
тому числі в питанні розміру оподатковування,
повинно перебувати винятково в законодавця, а
не у Федерального конституційного суду. Необхідно підкреслити, що теоретиками податкового
права ФРН цей підхід конституційного суду був
підтриманий і схвалений [2, c.124].
Дане рішення Другого Сенату Федерального
конституційного суду Німеччини, взяте не окремо,
а в сукупності з іншими рішеннями цього ж суду, а
також конституційних судів інших європейських
держав, свідчить і про те, що в Європі в останні
роки відбулися істотні зміни в розумінні меж політичної влади й меж економічної волі. Як видно з
наведеного прикладу, основним критерієм під час
оцінки справедливості обмежень права власності є
зовсім не індивідуальні інтереси власника, як це
було раніше, а належний баланс його (власника)
приватних і публічних інтересів.
У цьому зв'язку досить доречним, на нашу
думку, буде згадування досить тонкого й справедливого спостереження відомого англійського
суспільствознавця А.Тойнбі, який писав у книзі
«Мінливість і сталість»: «…комунізм помилявся
не тому, що вимагав справедливості, а тому, що
заради неї пожертвував волею… Індивідуалізм
помилявся не тому, що наполягав на недоторканності людської особистості, а тому, що заради
неї пожертвував соціальною справедливістю»
[15, c.153]. Ці історичні помилки обох соціальних систем визначили сучасні тенденції їхньої
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трансформації. Так, країни, у яких панувала планова економіка, як резонно відзначає О.А.Лукашева, прагнуть до ліберального ринку, тоді як
країни з ринковою економікою намагаються зробити ринок більше прийнятним із соціального
погляду [4, c.77]. Насправді ж відбувається конвергенція обох соціальних систем.
Серед основних рішень Конституційного
Суду РФ з податкових питань фахівці найчастіше
називають наступні: уточнення й конкретизація,
конституційне обґрунтування загальних принципів
оподатковування; формулювання положень про
законне встановлення податків і зборів; обґрунтування неприпустимості надання зворотної чинності
податковим законоположенням; конкретизація й
пояснення конституційних вимог ясності й визначеності правового регулювання у сфері оподатковування; розкриття публічно-правової природи податків і уточнення підстав відповідальності у сфері
оподатковування, ряд інших аспектів.
Наприклад, у п.3 мотивувальної частини
Постанови Конституційного Суду РФ від 21 березня 1997 р. № 5-П суд дав обґрунтування основних підходів до визначення базових принципів
оподатковування й зборів, які до прийняття Податкового кодексу РФ не були систематично й
повно відбиті в російському податковому законодавстві. Зокрема, КС указав, що «загальні
принципи оподатковування й зборів належать до
основних гарантій, установлення яких федеральним законом забезпечує реалізацію й дотримання
основ конституційного ладу, основних прав людини й громадянина, принципів федералізму в
Російській Федерації» [7, c.541]. Загальні принципи оподатковування й зборів випливають як
безпосередньо зі ст.57, що регулює виключно
питання оподатковування, так і з інших статей
Конституції, що закріплюють принципи для
будь-яких галузей законодавства.
Даний підхід до принципів оподатковування знайшов своє підтвердження й подальший
розвиток у Постанові КС РФ від 27 травня 2003
року, в якій указується, що правове регулювання
у сфері оподатковування, у тому числі визначення прав і обов'язків суб'єктів податкових правовідносин, установлення відповідальності за податкові правопорушення здійснюється федеральним законодавцем, виходячи не тільки із приписів ст. 57 Конституції РФ, але й із закріплених
Конституцією РФ основ демократичної правової
держави, включаючи визнання людини, її прав і
свобод вищою цінністю, верховенство й пряму
дію Конституції РФ, гарантованість державного
захисту прав і свобод людини й громадянина,
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насамперед права на вільне використання своїх
здібностей і майна для підприємницької й іншої
не забороненої законом діяльності й права власності, а також заборону сваволі, справедливість і
співвимірність установлюваної відповідальності
конституційно значимим цілям (ч.1 ст.1; ст.2; ч.2
ст.4; ч.3 ст.17; ч.1 ст.34; ч.2 ст.35; ч.1 ст.45; ч.2 і
3 ст.55) [10, Ст.2431].
У цілому ряді постанов Конституційний
Суд РФ витлумачив конституційний термін «законно встановлені податки й збори». Зокрема,
він констатував, що «Встановити податок і збір
можна тільки законом. Податки, що стягуються
не на основі закону, не можуть вважатися «законно встановленими» (ст.57 Конституції РФ)»
(див. п.4 мотивувальної частини Постанови від 4
квітня 1996 р. № 9-П). Звідси випливають вимоги
до виду органу, що приймає акт, до форми акта,
що встановлює податок або збір (федеральний
закон – для федеральних податків і зборів, закон
суб'єкта РФ – для регіональних податків і зборів,
нормативний акт представницького органу місцевого самоврядування – для місцевих податків),
а також вимоги до належної процедури прийняття і введення в дію таких актів, встановленою
Конституцією РФ і іншим її законодавством. Постановою від 30 січня 2001 р. № 2-П КС РФ доповнив ці вимоги, що стосуються «законно встановлених» податків, ще одним – порядком впровадження закону про податок в дію, маючи на
увазі під цим встановлення розумного строку,
після закінчення якого виникає обов'язок на основі знову прийнятого закону платити податки й
збори для того, щоб не порушувався конституційно-правовий режим стабільних умов господарювання, передбачений, зокрема, ст. 8 (ч.1) і 34
(ч.1) Конституції РФ [9, Ст. 701].
Відповідно до правової позиції Конституційного Суду РФ, викладеної в його Постанові
від 11 листопада 1997 р. № 16-П, установити податок або збір – не значить тільки дати йому назву, необхідне визначення в законі істотних елементів податкових зобов'язань. Це рішення КС
РФ стало закріпленням і розвитком його підходів
до оподатковування, викладених у Постановах
Конституційного Суду РФ ще раніше, від 4 квітня 1996 р., 18 лютого 1997 р. і ряді інших, тобто
відображає послідовність, спадкоємність і цілеспрямованість правових позицій КС РФ з даного
питання. В остаточному підсумку Суд резюмував: «Отже, податок або збір може вважатися
законно встановленим тільки в тому випадку,
якщо законом зафіксовані істотні елементи податкового зобов'язання, тобто встановити податок

можна тільки шляхом прямого перерахування в
законі (виділено нами – Г.Р.) про податок істотних елементів податкового зобов'язання» [8,
c.559]. Згодом ця правова позиція КС РФ знайшла втілення в статті 17 Податкового кодексу
Російської Федерації [5, c.12].
Варто звернути увагу на ще один прояв
конкретизації в правових позиціях КС РФ із питань оподатковування. Зокрема, Конституційний
Суд РФ виходить із того, що, оскільки у відповідності зі статтею 75 (частина 3) Конституції Російської Федерації повноваження з розробки та
встановлення загальних принципів оподатковування й зборів закріплені за федеральним законодавцем, то встановлення істотних елементів
оподатковування для надання податку статусу
законно встановленого повинно провадитися не
інакше, як федеральним законом. Уперше з усією
визначеністю й однозначністю про це було сказано у вже згадуваній нами Постанові КС РФ від
11 листопада 1997 р. № 16-П: «Наділення законодавчого органу Російської Федерації конституційними повноваженнями встановлювати податки означає також обов'язок самостійно реалізовувати ці повноваження (виділене нами –
Г.Р.)» [8, c.559]. А декількома абзацами вище цієї
ж Постанови КС РФ акцентується: «Конституція
Російської Федерації виключає можливість установлення податків і зборів органами виконавчої
влади» [8, c.559].
Як випливає з Постанови КС РФ від 30 січня 2001 року № 2-П, вимога законного встановлення податку й збору висувається не тільки до
форми, процедури прийняття й змісту такого акта, але й до порядку введення його в дію. Зазначена правова позиція Конституційного Суду РФ
вимагає від законодавця визначати розумний
строк, після закінчення якого виникає обов'язок
кожного сплачувати податки й збори для того,
щоб не порушувався конституційно-правовий
режим стабільних умов господарювання, що випливає, зокрема, зі ст. 8 (ч.1) і 34 (ч.1) Конституції РФ [9, Ст. 701].
У підсумку можна резюмувати, що правовий принцип стабільності, визначеності є частиною нормативного змісту конституційного
принципу верховенства права. Однак у деяких
випадках принцип правової визначеності може
вступати в колізію з конституційними принципами юридичної відповідальності й справедливості. Така колізія виникає в тому числі й тоді,
коли внаслідок закінчення досить нетривалого (з
урахуванням досвіду правового регулювання в
інших країнах) і недиференційованого строку
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давності притягнення до відповідальності за
зроблене податкове правопорушення не може
бути здійснено, причому як у відношенні незначних податкових правопорушень, так і відносно
таких правопорушень, які впливають на публічні
фінанси в цілому. У такому випадку страждає
принцип справедливості, що також входить до нормативного змісту конституційного принципу верховенства права∗.
По шляху запозичення досвіду діяльності
Конституційних Судів ФРН і РФ розвивається
практика Конституційного Суду України з питань
оподатковування, хоча має й свої характерні риси.
Мабуть, найхарактернішою рисою цієї практики є
той факт, що питома вага рішень з проблем оподатковування в загальному обсязі розглянутих КС
України питань і вироблених правових позицій по
них на порядок менше в порівнянні з питомою вагою цих проблем серед всіх розглянутих питань
Конституційними Судами ФРН і Російської Федерації. Причин даного явища, об’єктивних та суб'єктивних, на нашу думку, є чимало. Тим не менше,
вже в найближчому майбутньому можна очікувати
збільшення звернень суб’єктів оподаткування до
КС України з приводу вирішення спірних питань і,
відповідно, зростання кількості й питомої ваги розглянутих справ з питань оподатковування Конституційним Судом України.
Першою правовою позицією КС України з
питань оподатковування було його рішення в
справі про патентування підприємницької діяльності. Наприкінці 90-х років минулого століття
практика законодавчого регулювання підприємницької діяльності пішла в Україні по двох напрямках: розширення податкової бази за допомогою поширення чинності Закону України «Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 10 лютого 1998 р. на всю роздрібну й
оптову торгівлю за наявні кошти й на побутові послуги населення, по-перше, і зменшення податкового тягаря на суб'єктів підприємницької діяльності, з огляду на важливе соціально-економічне знаУ свій час Федеральний Конституційний Суд ФРН у
Постанові від 14 березня 1963 р. відзначив, що для вирішення колізії між ідеєю правової визначеності й принципом матеріальної справедливості, що є двома складовими частинами основного принципу верховенства права, парламент має певну свободу розсуду, у межах якої
він, керуючись розумними аргументами, вправі вирішити, який принцип повинен переважати. Однак цього не
вправі робити Конституційний Суд держави // Див.: Ruland F. Das BVerfG und der Familienlastenausgleich in der
Pflegeversicherung / In: Neue Juristische Wochenschrift,
2001. - S.1673 (1677).
∗
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чення цього Закону для розвитку малого бізнесу,
особливо для підприємців-громадян, і спеціалізованих видів торгівлі, по-друге.
Грунтовно дослідивши дане питання, КС
України констатував, що не конституційним буде підходити з однією міркою до всіх суб'єктів
цього виду діяльності. Суд ухвалив: положення
пункту 1 частини третьої статті 1 Закону України
«Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» (у редакції Закону України від 10
лютого 1998 року) не поширюється на торговельну діяльність і діяльність по наданню побутових послуг підприємств і організацій Укрспоживспілки, військової торгівлі, аптек, що перебувають у державній власності, незалежно від сфери
їхньої діяльності й місцезнаходження. Як відзначалося в аналітичній частині даної постанови КС
України, «Це буде відповідати цілям виконання
завдань соціальної держави, якою проголошена
Україна (ст. 1 Конституції України), по створенню
гідних умов для життя людини, забезпечення захисту її соціально-економічних прав, функціонування
ефективної системи соціальних послуг (статті 13,
46, 48, 49 Конституції України)» [11, c.261].
Ряд правових позицій КС України з питань
оподатковування були викладені в його рішенні
у справі про податки від 5 квітня 2001 р. № 3рп/2001. Перша з них стосувалася розширювального тлумачення правокористувачами об'єкта
оподатковування. Зокрема, на рубежі ХХ-ХХІ
століть правозастосовна практика в Україні пішла по шляху включення доходів, отриманих від
продажу корпоративних прав, придбаних в обмін
на безкоштовно отримані приватизаційні папери,
до складу сукупного оподатковуваного доходу
громадянина, а також стягнення в безспірному
порядку з продавців таких корпоративних прав
податку, прирівнявши його до прибуткового податку з громадян, отриманому громадяниномпродавцем не за основним місцем одержання доходів.
Вирішуючи це питання, КС України насамперед послався на те, що відповідно до Конституції України кожний зобов'язаний сплачувати податки й збори в порядку й розмірах, встановлених законом (стаття 67); система оподатковування, податки й збори встановлюються винятково законами України (пункт 1 частини другої
статті 92); прийняття законів віднесено до повноважень парламенту – Верховної Ради України
(пункт 3 частини першої статті 85) як єдиного
законодавчого органу в Україні (стаття 75). Верховна Рада України за допомогою прийняття
відповідних законів повноважна вносити зміни й

Науковий вісник Чернівецького університету. 2006. Випуск 365. Правознавство.

Порівняльний аналіз правових позицій КС ФРН, РФ та України з питань оподаткування

у раніше прийняті Кабміном України Декрети.
До того ж, як звернув увагу КС України, «ставки,
механізм стягнення податків і зборів (обов'язкових платежів) і пільги, що стосуються оподатковування, не можуть встановлюватись або змінюватись іншими законами України, крім законів
про оподатковування» [12, c.365]. На підставі
вищевикладеного КС України визнав конституційними розділ 1, статті 1,3 розділи II «Заключні
положення Закону України «Про внесення змін у
деякі законодавчі акти України» від 23 березня
1999 р. № 539-ХIV [12, c.366-367].
Друга правова позиція КС України при
розгляді справи про податки стосувалася дії податкових законів у часі. Суд підкреслив, що Конституція України закріпила принцип незворотності дії в часі законів та інших нормативноправових актів (частина перша статті 58). Це
означає, що чинність закону й іншого нормативно-правового акта не може поширюватися на
правовідносини, які виникли й закінчилися до
набрання чинності цього закону або іншого нормативно-правового акту. Закріплення принципу
незворотності дії в часі законів і інших нормативно-правових актів є гарантією безпеки людини
й громадянина, довіри до держави. Виключення з
цього конституційного принципу, тобто, надання
закону або іншому нормативно-правовому акту
зворотної чинності, передбачені частиною першої статті 58 Конституції України, а саме у випадках, якщо закони або інші нормативноправові акти зм'якшують або скасовують відповідальність особи [12, c.366]. Податки ж за своєю
правовою природою не є жодним з видів відповідальності.
Як прецедентну можна оцінити правову
позицію КС України, сформульовану ним у ході
розгляду справи про оподатковування підприємств з іноземними інвестиціями - у ній мова йде
про співвідношення між собою деяких основних
цінностей громадянського суспільства й правової
держави, зокрема, податків і конкуренції. Ретельно вивчивши дане питання, а також з огляду на
закордонний досвід, КС України вирішив, що з
метою захисту конкуренції до всіх підприємств,
створених за участю інвесторів, у тому числі й
іноземних, застосовувати єдиний національний
режим валютного регулювання, стягнення податків і зборів (обов'язкових платежів), установлений законами України для підприємств, створених без участі іноземних інвестицій [13, c.143].
Тобто Конституційний Суд України визнав конкуренцію найбільш фундаментальною цінністю
сучасного суспільства, а податки - у певному

змісті похідною від неї цінністю. Крім того, цей
вердикт КС України можна розглядати, на нашу
думку, як вагомий висновок на користь того факту, що в Україні на даний час в основному створено громадянське суспільство й правову державу, як мінімум, - в основному переборено державу етатистську.
Про прихильність КС України до фундаментальних цінностей громадянського суспільства й правової держави свідчить також його правова позиція в справі про податкову заставу.
У рішенні по цій справі він конкретизував юридичне поняття й межі права податкової застави,
резюмувавши в аналітичній частині рішення:
«Розширення права податкової застави на будьякі види активів платника податків понад розміри податкового зобов'язання або податкового
боргу може привести до позбавлення такого платника податків не тільки прибутку, але й інших
активів, загрожуючи тим самим його подальшій
підприємницькій діяльності включно до її припинення» [14, c.26]. Виходячи з цього, КС України розцінив як неконституційне положення підпункту 8.2.2 пункти 8.2 статті 8 Закону України
«Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами й державними цільовими фондами» від 21 грудня 2000 р., яке передбачало можливість розширення права податкової
застави на будь-які активи платника податків незалежно від розміру податкового боргу, внаслідок
чого він припинив свою дію. Таке рішення мало
великий вплив на подальший розвиток податковоправової практики у даному напрямку.
Стосовно ж податково-правової доктрини
рішення КС України у справі про податкову заставу не тільки зробило можливою, але й необхідною відмову від тлумачення податкових правовідносин як владовідносин та утвердження в
податковому праві принципу формальної рівності усіх, без винятку, суб’єктів даних правовідносин. Саме цей принцип повинен бути покладений
в основу і при розробці та прийнятті Податкового кодексу України. В протилежному випадку
такий кодекс буде неконституційним.
Висновки. 1. Аналіз теоретичних джерел і
практики діяльності Конституційних Судів ФРН,
Російської Федерації й України переконує, що
правові позиції Конституційних Судів з питань
оподаткування носять нормативно-доктринальний характер, втілюють у собі єдність нормативних і конституційно-доктринальних начал. Отже,
ці правові позиції Конституційного Суду юридично обов'язкові, вони мають таку ж юридичну
чинність, як і самі рішення Конституційного Су-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2006. Випуск 365. Правознавство.

103

Р.О. Гаврилюк

ду. Конституційний Суд РФ у визначенні від 8
жовтня 1998 р. № 118-О сформулював основні
принципи підходу щодо зобов'язуючого значення правових позицій Конституційного Суду, згідно яких положення мотивувальної частини постанов Конституційного Суду, що містять тлумачення конституційних норм або з’ясовують конституційний зміст досліджуваного нормативного
акту, на яких засновані висновки Суду, сформульовані в резолютивній частині цієї ж постанови,
відображають правову позицію Конституційного
Суду і також носять обов'язковий характер [6].
2. Усі правові позиції Конституційного
Суду на основі сутнісного критерію можна розділити на дві групи: 1) ті, які буквально тлумачать Конституцію відповідної держави (коли мова йде про офіційне роз'яснення змісту тих або
інших положень Конституції); 2) ті, які витлумачують Конституцію держави з метою зняття протиріч, що містяться в ній, або заповнення смислових пробілів на підставі врахування системного характеру Конституції; 3) ті, що витлумачують норми галузевого законодавства з метою виявлення їх конституційного змісту. Перша група не
належить до числа конкретизуючих правових позицій Конституційного Суду. Конкретизуючими
правовими позиціями Конституційних Судів є
тільки друга й третя групи правових їх позицій, що
витлумачують Конституцію або норми галузевого
законодавства. Тим забезпечується більше адекватне й повне конституційне регулювання суспільних, у даному випадку податкових, відносин, а також, за словами М.С.Бондаря, «конституційне рихтування» норм законодавства без дискваліфікації,
визнання неконституційною тієї або іншої норми.
При цьому переборюється її конституційно-правова невизначеність.
3. Конкретизуючі правові позиції Конституційного Суду є специфічною формою його правотворчої діяльності, оскільки за допомогою конституційного тлумачення знімаються протиріччя
окремих конституційних положень між собою, забезпечується ефективніше конституційне регулювання відповідних суспільних відносин, уточнюється нормативний зміст статті закону, переборюється колізія між декількома правовими нормами
шляхом пошуку оптимуму конкуруючих конституційних цінностей, що містяться в них, привноситься новий, сучасний зміст у норму доконституційного закону, а також виявляються системні, ієрархічні зв'язку й залежності між окремими нормами правових інститутів податкового права.
4. В ієрархії правових позицій Конституційного Суду вище усіх займають місце рішення,
104

у яких тлумачиться Конституція. Конкретизуючі
правові позиції Конституційного Суду, що витлумачують Конституцію, а також правові норми, що містяться в інших законах, перебувають
рангом нижче, однак вони однаковою мірою з
першими правовими позиціями Конституційного
Суду обов'язкові для правокористувачів, держави й соціуму в цілому. Вони сприяють обмеженню негативного розсуду компетентних законодавчих і правозастосовних органів і їхніх посадових осіб.
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ПОДАТКОВО-ОБЛІКОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Постановка проблеми. Активне реформування податкової сфери, що відбувається в сучасних умовах, спричиняє постановку наукою
податкового права нових проблем. Сучасна
практика застосування норм законодавства про
податки і збори визначає потребу в проведенні
системного аналізу процесуальних аспектів податково-правового регулювання. На жаль, сучасний розвиток науки податкового права не дає
цільного уявлення про податковий процес, як
про правове явище, що вже сформувалося, хоча
усі передумови, на нашу думку, для цього є. Податкові провадження, що в сукупності складають
податковий процес, потребують самостійного їх
теоретичного аналізу і осмислення. Актуальність
теми, винесеної в заголовок статті, зумовлена
тим місцем, яке в податковому процесі займає
провадження щодо ведення обліку платників податку. Саме це провадження найчастіше слугує
точкою відліку податкового процесу. Зміни в законодавстві про порядок легалізації юридичних осіб і
фізичних осіб-підприємців у позитивному плані
вплинули і на правила взяття на облік платників
податків. На жаль, у національній фінансовоправовій науці облік платників податку не розглядався як податкове процесуальне провадження, не
визначено його структуру, зміст тощо.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Треба визнати, що у вітчизняній фінансовоправовій літературі спостерігається серйозна недооцінка ролі процесуальних засобів у забезпеченні
законності, фінансової дисципліни на етапі акумулювання обов’язкових платежів до публічних фондів, це в повній мірі стосується й сфери обліку платників податків і обов’язкових зборів. Проблемі
облікового провадження приділялась увага у працях деяких російських учених: Д.В.Вінницького,
В.І. Гудімова, Б.Є. Дьогтя, М.В. Карасьової, В.Є.
Кузнєченкової та ін. Разом з тим в літературі на
сьогодні не існує єдиного підходу до визначення
місця провадження щодо ведення обліку платників
податків у податковому процесі.
Мета статті – визначення місця провадження щодо обліку платників податків в системі податкового процесу, структури цього провадження, його змісту, класифікації податкових
процедур, що входять до його складу.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Провадження щодо ведення обліку платників
податків регулюється на даний момент рядом
нормативних актів, серед яких варто назвати Закон України від 15 травня 2003 року № 755-IV
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», Закон України від 22
грудня 1994 року № 320/94-ВР "Про Державний
реєстр фізичних осіб – платників податків та інших
обов'язкових платежів", Закон України від 22 травня 1997 року № 283/97-ВР "Про оподаткування
прибутку підприємств", Закон України від 3 квітня
1997 року № 168/97-ВР "Про податок на додану
вартість", наказ Державної податкової адміністрації України від 19 лютого 1998 року № 80 "Про
затвердження Порядку обліку платників податків,
зборів (обов'язкових платежів)" та деякі інші.
На думку Д.В. Вінницького «облікове провадження» - це провадження, яке забезпечує постановку на облік платників, організацію обліку
об’єктів оподаткування і господарських операцій, а також інформування платників податків та
інших учасників податкових відносин з боку
уповноважених державних органів [9, с. 415].
Схожої думки дотримується В.Є. Кузнєченкова
[3, с.414]. Однак така позиція уявляється не досить правильною, оскільки ознакою, що об’єднує
названі процедури в одному провадженні, може
виступати хіба що характер дій суб’єктів податкових правовідносин, а саме: дії щодо збору, аналізу й узагальнення інформації. Проте діяльність
щодо збору, аналізу й узагальнення інформації
здійснюється практично на всіх стадіях реалізації
податкового зобов’язання (обчислення податку,
декларування, проведення перевірок, нарахування штрафних санкцій і т.ін.). Тому поєднання в
одному провадженні ведення обліку платників
податків податку, визначання (обліку) об’єктів
оподаткування, інформування платників податків нелогічне, оскільки таке поєднання не викликане ні завданнями таких процедур, ні суб’єктним складом відносин, що виникають.
Також існує думка про те, що облік платників податків разом з проведенням податкових
перевірок і провадженням у справах про податкові правопорушення включаються в провадження із здійснення податкового контролю [1,
с.488]. Підставою для такого висновку послужи-
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Податково-облікове провадження

ло, зокрема, включення усіх цих проваджень у
главу 14 «Податковий контроль» Податкового
кодексу Російської Федерації. Відповідно до абзацу 1 пункту 1 статті 83 ПК РФ платники підлягають постановці на облік в податкових органах
з метою проведення податкового контролю.
Схожого підходу дотримуються автори нового проекту Податкового кодексу України, розробленого робочою групою Кабінету Міністрів
України [8], в статті 30 «Способи здійснення податкового контролю» якого зазначено, що податковий контроль здійснюється шляхом: 30.1.1)
обліку платників податків; 30.1.2) інформаційноаналітичного забезпечення діяльності органів
державної податкової служби; 30.1.3) проведення
перевірок відповідно до вимог цього Кодексу, а
також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за додержанням якого покладено на
органи державної податкової служби у порядку,
встановленому іншими спеціальними законами,
що регулюють відповідну сферу правовідносин;
30.1.4) використання складів із спеціальним режимом функціонування; 30.1.5) інших способів
контролю, передбачених цим Кодексом [10].
Разом з тим, як правильно відзначає
Б.Є.Дьоготь, якщо розглядати зміст глави 14 ПК
РФ як зміст податкового контролю, то це призведе до надзвичайно розширеного тлумачення
терміна «податковий контроль». При такому розумінні податкового контролю в нього може
включатись практично будь-яка діяльність податкових органів. Проте відносини, що виникають
у процесі постановки і зняття з обліку платників
податку, а також дії податкових органів, спрямовані на здійснення вказаних відносин, утворюють у сукупності окреме правове явище [2].
Виходячи з вищевикладеного, доцільно
зробити висновок, що провадження щодо обліку
платників податків не включається в будь-яку
стадію податкового процесу і існує паралельно з
іншими стадіями та провадженнями, знаходиться
за межами реалізації податкового обов’язку (у
вузькому значенні цього поняття) і виступає передумовою його виникнення і реалізації.
Розглянемо основні характеристики провадження щодо обліку платників податків. Перше
питання, на яке потрібно відповісти, - чи це провадження обов’язкове, тобто чи можливе існування
податкового процесу без цього провадження.
Як правило, податковий процес розпочинається саме з взяття платника податку на облік у
податковому органі. Ця процедура, на нашу думку, є визнанням з боку держави статусу суб’єкта
податкових процесуальних відносин та його пра-

восуб’єктності. В юридичній літературі правосуб’єктність вважається передумовою участі в
процесуальному правовідношенні. В теорії податкового права податкова правосуб’єктність розглядається як основа правового статусу суб’єктів податкового права [6, с.67; 7, с.7, 13-15]. Виступаючи
передумовою правового статусу, правосуб’єктність
визначає здатність суб’єкта набувати права, здійснювати обов’язки, бути суб’єктом права, не конкретизуючи повноважень суб’єктів [3, с.117].
Взяття платника податку на облік не є
обов’язковим для виникнення у нього правосуб’єктності. Відповідно до пункту 2.5 статті 2
Закону України «Про оподаткування прибутку
підприємств» постійне представництво до початку своєї господарської діяльності стає на облік у
податковому органі за своїм місцезнаходженням
у порядку, встановленому центральним податковим органом України. Постійне представництво,
яке розпочало свою господарську діяльність до
реєстрації у податковому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від
оподаткування, що в свою чергу призводить до
порушення провадження з притягнення такого
платника до відповідальності, в тому числі фінансової. Отже, держава закріплює за платником
податкові обов’язки та здатність нести відповідальність і у випадку відсутності його реєстрації
як платника податку. Водночас, користування
основними правами та пільгами платника податку без реєстрації, як правило, не допускається.
В ряді випадків законодавство взагалі не
вимагає реєстрації особи для визнання її платником податку. Відповідно до пункту 2.1 статті 2
Закону України «Про податок на додану вартість» платником податку є будь-яка особа, яка:
а) здійснює або планує здійснювати господарську діяльність та реєструється за своїм добровільним рішенням як платник цього податку; б) підлягає обов'язковій реєстрації як платник цього
податку; в) імпортує товари (супутні послуги) в
обсягах, що підлягають оподаткуванню цим податком згідно з нормами цієї статті.
Як бачимо, у третьому випадку (підпункт
в) реєстрація платником податку на додану вартість взагалі ніяк не впливає на виникнення податкових зобов’язань.
Водночас розглянуті вище випадки є швидше винятками із загального правила. Як правило, податковий процес розпочинається саме з
процедури взяття платника податку на облік.
Тому ця процедура, як і провадження з ведення
обліку платників податків в цілому, є загальною
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для всіх платників. Крім того, для деяких видів
податків законодавство вимагає окремої реєстрації. Так, особи, які підпадають під визначення
пункту 2.3 статті 2 Закону України «Про податок на додану вартість», зобов'язані зареєструватися як платники податку на додану вартість в
органі державної податкової служби за їх місцезнаходженням (місцем проживання). Суб'єкти
господарювання, що виробляють спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби, підлягають обов'язковій реєстрації в державній податковій інспекції за місцезнаходженням цих суб'єктів як платники акцизного
збору шляхом подання копії ліцензії у п'ятиденний строк після її отримання.
Як уже відзначалось, однією з цілей цього
провадження є здійснення податкового контролю. Проте цим не вичерпуються спрямованість
цього провадження. Як відзначає Б.М. Лазарєв,
облік – це вироблення і фіксація в кількісній формі проміжних і підсумкових даних про наявність, якість і витрату ресурсів (людських, матеріальних і грошових), про хід і результати виконання планів та інших управлінських рішень, про
наявність і рух документів [4, с.162]. Результатом постановки на облік є, як правило, присвоєння платнику податку податкового номера, коду, який служить для ідентифікації платника на
всіх стадіях податкового процесу. Крім того, результати обліку використовуються не тільки при
здійсненні податкового контролю, але й у деякій
мірі при плануванні бюджетних надходжень [5,
с.496]. Тому, на нашу думку, провадження щодо
обліку платників податків виконує перш за все
регулятивну функцію.
Провадження щодо ведення обліку платників податків складається з ряду процедур. Причому ці процедури залежать від категорії платника податків.
Серед процедур, які входять до провадження,
що розглядається, можна виділити процедуру взяття на облік або реєстрацію платника податків, внесення змін до облікових даних платників податків,
зняття з обліку платника податків.
Вважаємо за потрібне додати ясності до термінів, що використовуються нами при описі
даного провадження. На нашу думку, його доцільно назвати саме «провадження щодо ведення
обліку платників податків», оскільки цей термін
найбільш повно відображає тривалість цього
провадження в часі. Ми не можемо погодитися з
Б.Є. Дьогтем, який вважає, що облік платників
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податків, як правило, проводиться одноразово
[2]. Насправді одноразово проводиться лише
процедура взяття на облік (реєстрації) чи зняття з
обліку. А ось ведення реєстрів платників податків, актуалізація інформації в них здійснюється
постійно.
Не можемо також погодитися з позицією
Державної податкової адміністрації України, що
простежується в тексті Регламенту адміністрування податків, затвердженого наказом ДПАУ
№62 від 09.02.2006 року щодо розмежування понять «облік платників податків» та «реєстрація
платників податків». Як ми вже з’ясували, облік
– це провадження, а реєстрація – це лише одна з
його процедур.
На нашу думку, доцільно розмежовувати
поняття «взяття на облік» і «реєстрація». Так,
відповідно до Закону України «Про Державний
реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів» якщо фізична особа
має об'єкти оподаткування, передбачені чинним
законодавством, і зобов'язана сплачувати податки, збори (обов'язкові платежі), то вона зобов'язана зареєструватися у Державному реєстрі з
моменту виникнення об'єкта оподаткування чи
сплати податків та інших обов'язкових платежів.
При цьому вона отримує ідентифікаційний номер (крім осіб, які через свої релігійні або інші
переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про
це відповідні державні органи). Для присвоєння
ідентифікаційного номера фізичній особі –
платникові податків необхідно на підставі паспорта або документа, що містить необхідні для
реєстрації у Державному реєстрі реквізити, заповнити облікову картку фізичної особи – платника
податків. Особи, які підпадають під визначення
пункту 2.3 статті 2 Закону України «Про податок
на додану вартість», зобов'язані зареєструватися
як платник податку у податковому органі за їх
місцезнаходженням (місцем проживання). Форма
заяви про реєстрацію визначається у порядку,
визначеному центральним податковим органом.
Згідно з Порядком обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів), затвердженим наказом Державної податкової адміністрації
України від 19 лютого 1998 р. № 80 (в редакції
наказу Державної податкової адміністрації України від 8 серпня 2005 р. № 317) підставою для
взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби є надходження до цього
органу відомостей з відповідної реєстраційної
картки на проведення державної реєстрації юридичної особи. Взяття юридичної особи на облік
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органами державної податкової служби здійснюється також на підставі відповідного повідомлення державного реєстратора про судове рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи та внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
Підставою для взяття на облік відокремленого підрозділу юридичної особи є надходження повідомлення про створення відокремленого підрозділу
юридичної особи від державного реєстратора до
органу державної податкової служби за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.
Виходячи з вищенаведених законодавчих
норм, пропонуємо розмежовувати поняття «реєстрація» і «взяття на облік», виходячи з критерію обов’язковості вчинення певних дій сторонами правовідносин. Процедура реєстрації передбачає обов’язок платника податків подати
визначений перелік документів та обов’язок податкового органу у випадку відповідності поданих документів законодавству зареєструвати
(взяти на облік) платника податків, що означає
внесення даних про платника податків до відповідного реєстру. При процедурі взяття на облік
вчинення будь-яких дій платником не є обов’язковим, водночас податковий орган при настанні
юридичного факту (наприклад, реєстрація юридичної особи, скасування державної реєстрації за
рішенням суду) зобов’язаний взяти платника на
облік або внести відповідні зміни до його облікових даних.
Першою процедурою у провадженні, що
нами розглядається, є взяття платника податку на
облік, яка є, як правило, обов’язковою. Процедури внесення змін до облікових даних платника
податків та зняття з обліку можуть як мати місце,
так і взагалі бути відсутніми. Таким чином, провадження із обліку платників податків на конкретно-індивідуальному рівні може складатись з
однієї процедури.
Першою стадією процедури в розглядуваному провадженні є надходження інформації до
податкового органу та прийняття її до розгляду
податковим органом (так би мовити, порушення
справи). Ця інформація може надходити як від
платника податків, так і від інших осіб (державного реєстратора, установи банку). При прийомі
матеріалів до розгляду податковий орган розглядає наступні питання: чи подані документи належною особою; чи належить розгляд поданих
документів до компетенції даного податкового
органу; чи дотримані встановлені законодавством вимоги до оформлення поданих документів;
чи подані всі необхідні документи для вирішення

питання. Проте необхідно звернути увагу на те,
що на цій стадії податковий орган не приймає
рішення по суті питання – наприклад, про взяття
платника податку на облік чи відмову йому в
цьому – а лише про прийняття поданих документів до розгляду.
Наступною стадією є розгляд податковим
органом документів та їх аналіз (перевірка даних, зазначених в поданих документах, на відповідність вимогам нормативних актів). У ході цієї
стадії компетентний податковий орган (посадова
особа) повинен безпосередньо вивчити подані
матеріали, за необхідності витребувати додаткові
документи, вчинити інші необхідні дії. Після
цього приймається рішення про взяття платника
на облік (внесення змін у дані про платника,
зняття платника з обліку) або про відмову у вчиненні вказаних дій.
Можна також виділити стадію виконання
прийнятого рішення, яка виражається у внесенні
даних до відповідних реєстрів, журналів, присвоєнні ідентифікаційного номера, коду, в наданні
платнику податків довідки (свідоцтва) про взяття
на облік.
Проте розглянута модель є найбільш простою. Якщо розглянути, наприклад, процедуру
внесення змін в облікові дані платника податку
при реорганізації чи процедуру зняття з обліку,
то потрібно вказати, що стадії цих процедур розділяються між собою процедурами інших проваджень. Зокрема, відповідно до пункту 8.2.1. Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів) у разі прийняття рішення про
припинення юридичної особи призначається та
одночасно проводиться перевірка юридичної
особи та її не знятих з обліку відокремлених підрозділів, яка є процедурою контрольного провадження. Крім того, за результатами перевірки
можливе донарахування податків, їх сплата, притягнення до відповідальності.
Щодо класифікації проваджень щодо обліку платників, то їх можна провести за кількома
критеріями. За категоріями платників можна виділити облік осіб та облік договорів. Відповідно
до законодавства, реєстрації підлягають окремі
види договорів, зокрема на обліку в органах
державної податкової служби повинні перебувати угоди про розподіл продукції та договори про
спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, при виконанні яких виникають обов'язки за сплатою податків і зборів
(обов'язкових платежів), передбачених законодавством. З огляду на це може видатись не зовсім коректною прийнята нами назва прова-
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дження – облік платників податків. Та якщо звернутись до законодавства, то такі договори з метою оподаткування вважаються саме «платником
податку». Так, відповідно до пункту 1.2 статті 1
Закону України «Про податок на додану вартість» для цілей оподаткування дві чи більше
особи, які здійснюють спільну (сумісну) діяльність без створення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності. Так
само реєстрація угод про розподіл продукції,
враховуючи особливість цих угод, здійснюється
з метою оподаткування іноземного інвестора.
Облік осіб можна розділити на облік
суб’єктів підприємницької діяльності (підприємств, фізичних осіб – підприємців) та осіб, що
не є суб’єктами підприємницької діяльності (фізичних осіб, неприбуткових організацій). Так
само можна виділити серед обліку суб’єктів підприємницької діяльності облік юридичних осіб
та суб’єктів, що не наділені статусом юридичної
особи (філії, представництва, інші відокремлені
підрозділи).
За часовим критерієм облік поділяється на
постійний та тимчасовий. Крім того, можна говорити про провадження з обліку платників податків в розрізі окремих видів податків, а саме
загальний облік платників податків, а також облік платників податку на додану вартість, облік
платників акцизного збору і т.ін.
Висновки. 1. Провадження щодо обліку
платників податків є окремим податковим провадженням (в т.ч. окремим від податковоконтрольного провадження), воно знаходиться за
межами реалізації податкового обов’язку, передує йому і здійснюється паралельно з ним.
2. Податково-облікове провадження включає три процедури: взяття на облік або реєстрацію платника податків, внесення змін до облікових даних платників податків, зняття з обліку
платника податків.
3. Процедура взяття на облік платників податків називається реєстрацією платників податків, якщо згідно із законодавством внесення даних про платників податків до податкових реєст-

рів зумовлено необхідністю здійснення активних
дій саме платниками податків (зокрема подання
необхідних документів).
4. Класифікація податково-облікових проваджень можлива залежно від тих чи інших характеристик платників податків, що обліковуються.
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Summary
In the article essence and maintenance of tax - registration proceedings opens up on the basis of legal
practice and financial- legal theory, classification of tax - registration proceedings is resulted after different
criteria.
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УСУНЕННЯ ПРАВОВИХ КОЛІЗІЙ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ФІНАНСОВОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДО ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи
практичними завданнями. Питання існування
правових підстав фінансової відповідальності та
дотримання законної процедури її реалізації вже
тривалий час є предметом наукової дискусії. Генезис фінансового законодавства України все
більш насичується такими категоріями фінансового права як фінансове правопорушення, фінансові санкції, фінансова відповідальність. Однак
практично відсутній розвиток законодавства та
наукові дослідження, які б мали предмет пошукувань у галузі низки процесуальних проблем
реалізації фінансової відповідальності. Водночас
питання дотримання законності при притягненні
до фінансової відповідальності за податкові правопорушення мають дуже важливе практичне
завдання. Законне та обґрунтоване донарахування сум податкових зобов’язань та їх стягнення
призведе, з одного боку, до підвищення рівня
фінансового правопорядку, з другого – до зростання надходжень до державного та зведеного
бюджетів. Дуже важливим буде дотримання критерію законності під час здійснення повноважень
органами державної податкової служби.
Мета статті. Тому до цілей даної статті
можна віднести дослідження чіткого кола повноважень органів державної податкової служби,
визначення меж правового поля дій контролюючих органів у галузі оподаткування, висвітлення
інших правових проблем реалізації фінансової
відповідальності та визначення перспектив вдосконалення законодавства.
Виклад основного матеріалу дослідження. З метою демократизації суспільства, надійного захисту прав і свобод його громадян і вставлення верховенства права у будь-якій демократичній державі законодавчо закріплений принцип жорсткого регламентування та обмеження
впливу Держави на громадян та інших суб’єктів
правового регулювання державної влади. Власне
це й є однією з основних гарантій прав і свобод
людини, виконання якої в Україні забезпечено
Конвенцією “Про захист прав і основних свобод
людини”[1], до якої приєдналася Україна.
Так, указаний принцип, знайшов відображення у ч. 2 ст. 19 Конституції України [2], від-

повідно до якої - органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Іншими словами, зазначеною нормою Конституції чітко визначено, що кожен орган державної виконавчої влади, місцевого самоврядування
його посадова особа виконують лише ті функції,
які покладені в на них законами України, шляхом
використання прав та виконання обов’язків, наданих законами України, здійснюючи такі повноваження виключно у спосіб, передбачений Законами
України та виключно у випадках, передбачених
законами України. Указаний конституційний
принцип можна назвати як принцип “обмеження
дій органів виконавчої влади”.
Загальновідомо, що Державна податкова
служба України є органом державної виконавчої
влади (ст. 4 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” від 24.12.93р. N 3813XII [3]), а отже, у своїй діяльності повинна неухильно дотримуватись вимог зазначеної норми
Конституції. Тобто органи Державної податкової служби України під час здійснення ними функцій, покладених на них Державою, обмежені
вимогами ч. 2 ст. 19 Конституції України.
Приписами чинного законодавства України на податкові органи покладено низку функцій, пов’язаних як із контролем за своєчасністю
сплати податків, зборів та інших платежів до
бюджету, так і з іншими ланками виконавчих
повноважень Держави. Так, ст. 2 Закону України
“Про державну податкову службу в Україні” та
положеннями інших законодавчих актів (Закон
України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 01.06.00р. № 1776III [4], Закон України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” від 19.12.95р. № 481/95-BP[5],
“Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.94р. № 185/94-ВР[6], Указ
Президента “Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України” від 16.03.95р. № 227/95 [7], Указ Президента
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“Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки” від
12.06.95р. N 436/95 [8] та ін.) визначено компетенцію податкових органів та покладено на них
низку задач, які не мають відношення до контролю за сплатою платниками податків, зборів та
інших податкових платежів.
Тому, на виконання вищенаведеного, податкові органи окрім здійснення перевірок за дотриманням платниками податків повноти та
своєчасності нарахування та сплати податків
зборів та інших неподаткових платежів до бюджету, мають право здійснювати на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від
форм власності, та у громадян, у тому числі громадян-суб'єктів підприємницької діяльності такі
види перевірок:
додержання суб'єктами підприємницької
діяльності порядку проведення розрахунків за
товари (послуги), інших вимог цього Закону (п.
4 ст. 10, п. 1 ст. 11 Закону України “Про державну податкову службу в Україні”, Закону України
“Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 01.06.00р. № 1776-III);
додержання суб’єктами підприємницької
діяльності вимог законодавства щодо валютних
операції (п. 4 ст. 10 Закону України “Про державну податкову службу в Україні”, ст. 4 Закону
України “Про порядок здійснення розрахунків в
іноземній валюті” від 23.09.94р. N 185/94-ВР);
наявності у суб’єктів підприємницької діяльності торгових патентів та виконання ними
інших норм законодавства з цього питання (п. 3
ст. 9 Закону України “Про патентування деяких
видів підприємницької діяльності” від 23.03.96р.
N 98/96-ВР [9], п. 1 ст. 11 Закону України “Про
державну податкову службу в Україні”)
наявності сертифікатів відповідності та ліцензії у суб’єктів підприємницької діяльності на
алкогольні та тютюнові вироби та на їх продаж
та виконання ними інших норм законодавства з
цього питання (ст. 16 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів” від 19.12.95р. №
481/95-BP, п. 1 ст. 11 Закону України “Про державну податкову службу в Україні”);
додержання суб’єктами підприємницької
діяльності норм з регулювання обігу готівки у
національній валюті (ст. 3 Указу Президента
“Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки” від
12.06.95р. N 436/95) та інші.
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Кожен з перелічених вище актів діючого
законодавства України передбачає несення
суб’єктом підприємницької діяльності фінансової відповідальності за припущені ним порушення цих актів у вигляді штрафів та пені, нарахованих податковими органами й відповідно до вимог законодавства існує процедура реалізації такої відповідальності – застосування заходів державного впливу до правопорушників у вигляді
штрафів та пені.
Станом на 21.12.00р. процедура виконання
зазначених вище функції податковими органами
була наступна – податкові органи, які під час перевірки суб’єктів підприємницької діяльності,
виявляли порушення вимог зазначених норм
законодавства, що не пов’язані зі сплатою податків, фіксували вказані порушення в актах перевірок, а потім за результатами таких актів ними
виносилися рішення про застосування штрафних
санкцій, які у разі невиконання суб’єктами підприємницької діяльності, виконувались у примусовому порядку шляхом примусового стягнення
відповідних сум з розрахункових рахунків платників податків у безспірному порядку та вжиттям інших заходів (Указ Президента “Про заходи
щодо підвищення відповідальності за розрахунки
з бюджетами та державними цільовими фондами” від 04.03.98р. N 167/98 [10], ст. 11 Закону
України “Про державну податкову службу в
Україні” в редакції, що діяла до 21.12.00р., Декрет КМ України “Про стягнення не внесених у
строк податків і неподаткових платежів” від
21.01.93р.№ 8-93 [11]).
Повертаючись до описаного вище принципу “обмеження дій органів виконавчої влади”,
можна упевнитися, що вимоги ч. 2 ст. 19 Конституції України податковими органами під час
здійснення ними своїх функцій додержувались, у
діючому законодавстві на той час було встановлено види порушень, види відповідальності, та
спосіб реалізації такої відповідальності. Отже,
станом на 21.12.00р. головним завданням податкових органів, окрім покладених на них Законами України суто функціональних завдань, було
неухильне дотримання вимог законодавства
України під час здійснення ними своїх функцій.
21 грудня 2000 року був прийнятий Закон
України “Про порядок погашення зобов’язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” № 2181-III [12] (далі
Закон №2181), яким були внесені суттєві зміни
до діючого законодавства Україні, що регулювало діяльність податкових органів з виконання
покладених на них Державою функцій.
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Відповідно до вимог законодавства, що діяло станом до 21.12.00р., основним важелем
державного впливу на суб’єктів підприємницької
діяльності, які порушили норми діючого законодавства та не виконують законні вимоги податкових органів у вигляді рішень, якими приписується таким правопорушникам сплатити нараховані за наслідками перевірок суми штрафних санкцій, податків, зборів ті інших платежів до бюджету, було безспірне стягнення податковими органами таких сум до бюджету у зв’язку із характером припущених порушень (як порушення законодавства, пов’язаного із сплатою податків так і не
пов’язаного) Тобто діючим на той час законодавством України було нормативно забезпечено виконання своїх функцій податковими органами.
Однак з 21.12.00р. ситуація щодо зазначеного питання радикально змінилася: Законом
№2181 були внесені зміни до ст. 11 Закону України “Про державну податкову службу в Україні”,
а саме скасовано безспірний порядок стягнення
до бюджету та державних цільових фондів, донарахованих за результатами перевірок сум податків, зборів інших платежів, сум недоїмки з
податків, інших платежів, а також сум штрафів,
й утратили чинність основні акти законодавства,
які регулювали цій напрямок діяльності податкових органів - Декрет КМ України “Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових
платежів” від 21.01.93р.N 8-93, Указ Президента
“Про заходи щодо підвищення відповідальності
за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами” від 04.03.98р. № 167/98.
На жаль, згаданим Законом було обмежено
застосування податковими органами заходів
державного впливу на платників податків, які
добровільно не сплачують до бюджетів і державних цільових фондів, суми податків та пені і
штрафних санкцій, нараховані податковими органами під час здійснення перевірок.
Відповідно до п. 4.2.2 Закону №2181, податковий орган зобов'язаний самостійно визначити суму податкового зобов'язання платника
податків у разі, якщо дані документальних перевірок результатів діяльності платника податків
свідчать про заниження або завищення суми його
податкових зобов'язань, заявлених у податкових
деклараціях;
На підставі п. 6.1 Закону №2181 та “Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень
платникам податків”, затв. Наказом ДПА України від 21.06.01р. N 253 [13] у разі коли сума податкового зобов'язання розраховується контро-

люючим органом, відповідно до статті 4 цього
Закону, такий контролюючий орган надсилає
платнику податків податкове повідомлення – рішення, в якому зазначаються підстава для такого
нарахування, посилання на норму податкового закону, відповідно до якої був зроблений розрахунок
або перерахунок податкових зобов'язань, сума податку чи збору (обов'язкового платежу), належного
до сплати, та штрафних санкцій за їх наявності,
граничні строки їх погашення, а також попередження про наслідки їх несплати в установлений
строк та граничні строки, передбачені законом для
оскарження нарахованого податкового зобов'язання (штрафних санкцій за їх наявності);
Згідно із вимогами пп. 5.2.1 п. 5.2 пп. 5.3.1
п. 5.3 ст. 5 Закону №2181 платник податків, у
разі визначення податкового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у
підпунктах "б" пп. 4.2.2 п. 4.2 ст. 4 Закону
№2181, платник податків зобов'язаний погасити
нараховану суму податкового зобов'язання протягом десяти календарних днів від дня отримання податкового повідомлення.
Якщо у подальшому платником податків
не сплачується сума за таким податковим повідомленням – рішенням йому відповідно до п. 6.2
ст. 6 Закону №2181 надсилають податкові вимоги на вказані суми й якщо суми, вказані в податкових вимогах, платником податків у визначені
строки не сплачуються, до нього застосовуються
заходи державного впливу, описані в ст.ст. 7, 9,
10, 11 Закону №2181, щодо примусового погашення такого податкового боргу.
Однак, як ми вже вище зазначали відповідно до п. 1.7, п. 1.9 ст. 1 Закону №2181 податкове
повідомлення – рішення - письмове повідомлення контролюючого органу про обов'язок платника податків сплатити суму податкового зобов'язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених цим Законом. У відповідності до п. 1.2 ст. 1 Закону №2181 податкове зобов'язання - зобов'язання платника податків
сплатити до бюджетів або державних цільових
фондів відповідну суму коштів у порядку та у
строки, визначені цим Законом або іншими законами України, а штрафні санкції відповідно до п.
1.5 Закону №2181 – плата у фіксованій сумі або у
вигляді відсотків від суми податкового зобов’язання (без урахування пені та штрафних
санкцій), яка справляється з платника податків у
зв'язку з порушенням ним правил оподаткування,
визначених відповідними законами.
Як бачимо, така форма акту ненормативного характеру, як податкове повідомлення – рі-
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шення може застосовуватись лише щодо сплати
податків і зборів (обов’язкових платежів), вичерпний перелік яких визначено у статтях 14 і 15
Закону України “Про систему оподаткування”
від 25.06.91р. N 1251-XII [14] та штрафів і пені,
нарахованих у зв’язку з неповною або несвоєчасною сплатою таких платежів.
Штрафні санкції та пеня, визначені у наведених вище нормах законодавства України, що
не пов’язані зі сплатою податків та зборів
(обов’язкових платежів), які застосовуються податковими органами до суб’єктів підприємницької діяльності, у вичерпному переліку податків і
зборів (обов’язкових платежів) не знаходяться.
З наведеного випливає, що неможливо виносити
податкові повідомлення – рішення на суму донарахованих штрафних санкцій та пені, за актами
перевірок з питань, що не пов’язані із сплатою
суб’єктами підприємницької діяльності податків
і зборів (обов’язкових платежів).
За таких обставин саме Законом №2181 запроваджена процедура погашення зобов’язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами розповсюджується виключно на зобов’язання саме з погашення податків і зборів (обов’язкових платежів). Будь - яких
законів або законодавчих актів, якими б запроваджувався порядок примусового погашення нарахованих платникам податків штрафів та пені за
порушення, не пов’язані за сплатою податків та
зборів (обов’язкових платежів) діюче законодавство України на даний час не містить.
Враховуючи те, що п. 8 ст. 11 Закону України “Про державну податкову службу в Україні”
передбачено, що органи державної податкової
служби в установленому законом порядку мають
право стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені та штрафних
санкцій у порядку, передбаченому законом. Єдиним Законом, яким запроваджено порядок стягнення сум недоїмки, пені та штрафних санкцій є
Закон №2181, тобто, створюються ситуація, коли
унеможливлюється застосування заходів державного впливу у вигляді штрафів та пені до
суб’єктів підприємницької діяльності, що припустили порушення законодавства, не пов’язані зі
податків та зборів (обов’язкових платежів).
А дії податкових органів з примусового
стягнення з суб’єктів підприємницької діяльності
штрафів та пені, нарахованих за порушення, не
пов’язані зі сплатою податків та зборів (обов’язкових платежів) будуть порушенням конституційного принципу “обмеження дій органів виконавчої влади”, закріпленого у ч. 2 ст. 19 Консти114

туції України, бо відсутній установлений законом спосіб реалізації органами державної податкової служби своїх повноважень у сфері застосування штрафних санкцій та пені за порушення,
які не пов’язані зі сплатою податків та зборів
(обов’язкових платежів). Аналізуючи вищенаведене можна відмітити, що на даний час в діючому законодавстві України, визначено склад фінансових правопорушень, не пов’язаних зі сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів),
визначені заходи фінансової відповідальності,
що застосовуються до такого правопорушника,
визначений повноважний орган, що має право
притягати правопорушників до відповідальності,
однак не визначений спосіб, у який він має це
здійснювати.
Тобто на сьогодні - настання встановленої
законом фінансової відповідальності у вигляді
штрафів і пені за порушення, не пов’язані зі сплатою податків та зборів (обов’яз-кових платежів),
юридично неможливе з причини відсутності законодавчо визначеного механізму її реалізації, чим
створюються умови для уникнення правопорушниками від несення фінансової відповідальності та
втратою бюджетом значних коштів, від ненадходження таких грошей.
Справді преамбулою Закону №2181 передбачено, що норми цього Закону (у т.ч. ті, що регулюють погашення
зобов’язань) розповсюджуються на сферу зовнішньоекономічних відносин. Але водночас у цьому Законі є норми, які
встановлюють, що пеня, нарахована за порушення, припущені у цій сфері, не відносяться до категорії податкових зобов’язань. Треба також узяти до уваги приписи п. 4.4.1 п. 4.4 ст. 4 Закону
№2181 стосовно конфлікту інтересів, які встановлюють, що у разі суперечності норм законодавства рішення повинно прийматися на коритсь
платника податків. За таких обставин широке
коло суб΄єктів доходить висновку, що фінансові
санкції, які застосовуються податковими органами, за порушення, не пов΄язані зі сплатою податків, не є податковими зобов΄язаннями. (Хоча в
контексті Закону № 2181 податкове зобов’язання
- це зобов'язання сплатити податки, збори,
обов’язкові платежі в порядку та строки, визначені законами України.)
Причому, що дуже сумно, у такій ситуації
саме цієї позиції додержуються господарський
суд Одеської області та Одеський апеляційний
господарський суд, і Вищий господарський суд
України із зазначених питань, установлюючи
наявність припущених платниками податків порушень з питань, не пов’язаних зі сплатою подат-
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ків та зборів (обов’язкових платежів), в індивідуальному порядку звільняють таких платників податків від несення встановленої законом відповідальності шляхом прийняття рішень, яким скасовуються податкові повідомлення – рішення, з причини
незаконності їх винесення.
Водночас така ситуація стосовно звільнення осіб, що порушили вимоги законодавства,
яке не пов’язане зі сплатою податків і зборів
(обов’язкових платежів) від несення передбаченої Законом відповідальності та позиція органів
судової влади з цього приводу, суперечать вимогам ст.68 Конституції України, відповідно до
якої кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не
посягати на права і свободи, честь і гідність інших. Згідно зі ст. 42 Конституції України кожному гарантоване право на законну підприємницьку діяльність, а іншими нормами Конституції
України на Державу покладений обов’язок із забезпечення дотримання кожним норм Конституції України та вимог іншого законодавства, а в
разі їх порушення обов’язок притягати їх до передбаченої Законом відповідальності.
Також велику актуальність має й питання
наявності у податкових органів – можливості
стягувати в безспірному (примусовому) порядку
суми коштів з поточних рахунків платників податків взагалі в незалежності від того, чи відносяться такі суми до категорії податкових зобов’язань у розумінні Закону №2181 або ні.
Статтею 10 Закону №2181 передбачене застосування певних заходів державного примусу,
які застосовуються до платників податків, які не
сплачують свій податковий борг. Так відповідно
до пп.10.1.1 п.10.1 ст.10 зазначеного Закону у
разі, коли інші, передбачені цим Законом, заходи
з погашення податкового боргу не дали позитивного результату, податковий орган здійснює за
платника податків і на користь держави заходи
щодо залучення додаткових джерел погашення
суми податкового боргу, зокрема шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності.
Стягнення коштів і продаж інших активів
платника податків провадяться не раніше тридцятого календарного дня з моменту надіслання
йому другої податкової вимоги.
Стягнення безготівкових коштів здійснюється шляхом надіслання банку (банкам), обслуговуючому платника податків, платіжної вимоги
на суму податкового боргу або його частини.
На жаль, у Законі №2181 не було детально
визначено процес винесення та направлення податковими органами платіжних вимог до установ

банків про примусове стягнення коштів з платника податків та саме важливе шлях їх виконання банківськими установами, у зв’язку з чим нормами пункту 19.7 ст.19 Закону №2181 КМ
України та НБУ було зобов’язано у двомісячний
термін подати пропозиції про внесення змін до
законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям цього Закону та привести свої рішення у відповідність з нормами цього Закону, а у тримісячний термін затвердити нормативно-правові акти, що випливають з цього Закону. Таке законодавче доручення органам центральної виконавчої
влади у світлі положень ч.2 ст19 Конституції
України про встановлений законом спосіб здійснення своїх повноважень органами виконавчої
влади досить логічне, бо саме у такий спосіб
примусового стягнення коштів з платників податків, встановлений законом №2181, набув можливості практичної реалізації.
У подальшому на виконання п.19.7 ст.19
Закону №2181, відповідно до Закону України
"Про Національний банк України" [15] правлінням Національного банку України та 29 березня
2001 року Постановою №135 було затверджено
“Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні” (далі Інструкція №135) [16], якою був встановлений порядок примусового списання (стягнення коштів) та списання податкового боргу за
рішенням податкового органу.
Крім того на виконання ст.10 Закону
№2181 КМ України 15 квітня 2002 року Постановою № 538 був затверджений “Порядок стягнення коштів та продажу інших активів платника
податків, які перебувають у податковій заставі”
(далі Постанова №538) [17].
Обидва з перелічених нормативних актів
як Інструкція №135, так і Постанова №538 передбачали, що стягнення коштів здійснюється
шляхом надіслання установам банку (банків), що
обслуговують такого платника податків, платіжних вимог на суму податкового боргу або його
частини й послідуючим виконанням банківськими установами таких вимог податкового органу.
Станом до 26.02.03р. як податкові органи,
так і банківські установи керувалися вимогами
розділу V Інструкції №135, а податкові органи
ще й вимогами Постанови №538.
Однак рішенням господарського суду
м.Києва від 19.09.2002 у справі № 20/383, за позовом АКБ "Правекс-Банк" до НБУ, ДПА України та Міністерства юстиції про визнання недійсними абз. 2 п. 4, абз. 3 п. 7, п. 13, п. 15 Розділу V
Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні
в національній валюті, затвердженої постановою
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Правління Національного банку України від
29.03.2001 N 135 були повністю задоволені позовні вимоги АКБ “Правекс - банк” та визнані недійсними вказані положення Інструкції №135 з
причини їх невідповідності вимогам Закону
України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 05.04.2001 N 2346-III [18].
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 29 січня 2003 р. вказане
рішення господарського суду м. Києва було залишене без змін.
НБУ на виконання вимог ст.105 ГПК України, щодо негайного вступу в силу та відповідно до
ст.ст. 7, 44 Закону України "Про Національний
банк України" Постановою №66 [19] були внесені
зміни до Інструкції №135, відповідно до яких: податкові органи були облишені права оформлювати
та подавати до банківських установ до платіжні
вимоги на примусове стягнення податкового боргу
з поточних рахунків платника податків, та відповідно звільнили банківські установи від обов’язку
виконувати такі платіжні вимоги.
Вищенаведені події зумовили тотальне повернення банківськими установами платіжних
вимог на примусове стягнення податкового боргу податковим органам без виконання, що зумовило втрату бюджетом значних сум коштів.
У подальшому Постановою Вищого господарського суду України від 24.06.2003р. вказані
вище рішення господарського суду м. Києва та
Постанова Київського апеляційного господарського суду були скасовані, та відмовлено АКБ
“Правекс - Банк” у задоволенні позову.
Однак НБУ, незважаючи на те, що Постанови ВГСУ набувають сили з дня їх прийняття,
відповідні зміни до Інструкції №135 не вніс, що
знов-таки відобразилось на стані надходжень
грошових коштів до бюджету. Не було звернуто
увагу НБУ й на той факт, що відповідно до Змін,
внесених до пп.7.2.1 п.7.2 ст.7 Закону №2181 Законом України “Про внесення змін до Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 20.02.03р. N 550IV [20], рішення податкових органів набули статусу виконавчих документів, а отже, у будьякому випадку підлягали обов’язковому виконанню на території України незалежно від особивиконувача - чи то податкові органи, чи то державні виконавці.
Такі дії НБУ, на наш погляд, можна пояснити наступним рішенням Печерського районного суду м. Києва було задоволено скаргу Черновецького Леоніда Михайловича, визнано непра116

вомірними та скасовані абз. 2 п. 4, абз. 3 п. 7, п.
13, п. 15 Розділу V Інструкції про безготівкові
розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001 N 135 з тих самих підстав, з яких виходив Господарський суд
м. Києва, задовольняючи позов АКБ “Правекс
Банк”. Зазначене рішення суду було залишене в
силі ухвалою Апеляційного суду м. Києва від
23.07.03р. і в силу ст.231 ЦПК України набуло
законної сили.
Отже, на сьогодні існують два судових
рішення, які набули законної сили – Постанова
ВГСУ та рішення Печерського районного суду м.
Києва, абсолютно протилежних за змістом, і з
цієї причини їх виконання неможливе. Водночас
у силу ст. 124 Конституції України обидва ці судові рішення підлягають обов’язковому виконанню на території України
Висновки. Необхідно врахувати висвітлені
формальні протиріччя норм права з питань застосування та реалізації фінансової відповідальності
та внести відповідні зміни до чинного законодавства України. Нехтування висвітленими правовими
проблемами призведе до росту фінансових правопорушень у галузі оподаткування, зменшення грошових надходжень до бюджетів усіх рівнів.
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V. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. КРИМІНОЛОГІЯ.
ПРОКУРАТУРА
УДК 343.71
© 2006 р. П.В. Хряпінський
Запорізький національний університет, Запоріжжя
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ НОРМ
ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Приписи, що передбачають звільнення особи від кримінальної відповідальності і містяться у статтях Особливої частини Кримінального кодексу України (далі – КК), є
найяскравішими представниками інституту заохочувальних норм у кримінальному законодавстві.
Вражаючою є динаміка розвитку заохочувальних
приписів вітчизняного кримінального законодавства у сторіччі, що минуло. Якщо Кримінальні кодекси УСРР 1922 р. і 1927 р. мали лише по 1 заохочувальному припису, що передбачали звільнення
від кримінальної відповідальності хабародавця (ч.
4 ст. 114 КК 1922 р. і примітка ст. 106 КК 1927
р.), Кримінальний кодекс УСРР 1960 р. містив 6
заохочувальних приписів, що передбачали звільнення від кримінальної відповідальності у ч. 2 ст.
56, ч.2 ст. 57, ч. 3 ст. 170, ч.2 ст. 222, ст. 229-10,
то чинне кримінальне законодавство України
передбачило вже 15 заохочувальних приписів.
Значне розширення спеціальних видів звільнення
від кримінальної відповідальності є характерною
рисою Особливої частини КК. «Безумовно, що
розвиток інституту заохочення в Особливій частині, - ґрунтовно підкреслює В. В. Сташис, - відповідає ідеї гуманізації законодавства України
про кримінальну відповідальність та має перспективу щодо його поширення» [1, с. 10].
Ступінь наукової розробки проблеми.
Заохочувальні норми Особливої частини національного кримінального законодавства досліджували П.П. Андрушко, М.І. Бажанов, А.Ф. Бантишев, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Н.О. Гуторова, О.О. Дудоров, М.Й. Коржанський, В.М. Куц,
О.М. Лемешко, М.І. Мельник, А.А. Музика, В.О.
Наден, В.О. Навроцький, О.Ю. Прокопчук, О.Я.
Свєтлов, В.В. Сташис, В.П. Тихий, Г.І. Усатий,
М.І.Хавронюк, С.С. Яценко та інші, а також у
зрізі Кримінального кодексу Російської Федерації (далі – КК РФ) російськими фахівцями, серед
яких Х.Д. Алікперов, Р.М. Асланов, О.В. Барков,
Ю.В. Голик, Л.В. Головко, В.С. Єгоров, В.О.
Єлеонський, І.Е. Звечаровський, Т.О. Леснієвські-Костарева, Р.О. Сабітов, В.Г. Смірнов, І.А.
Тарханов, Е.С. Тенчов, В.Д. Філімонов та інші.
118

Проте дослідження юридичної природи заохочувальних приписів Особливої частини потребує
поглиблення, з’ясування взаємодії з загальними
видами звільнення від кримінальної відповідальності та визначення напрямків можливого розвитку спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності.
Отже, метою цієї статті є на підставі аналізу існуючих поглядів щодо заохочувальних
приписів Особливої частини кримінального законодавства визначити юридичну природу цих
норм і, виходячи з цього, розглянути проблеми
законодавчого визначення заохочувальних кримінально-правових норм.
Виклад основних положень. Заохочувальні норми Особливої частини КК існують у вигляді приписів, що знайшли стале визначення як
спеціальні види звільнення особи від кримінальної відповідальності. Звільнення від кримінальної відповідальності передбачене, якщо: «громадянин України добровільно заявив органам державної влади про злочинний зв'язок з іноземною
державою, іноземною організацією або їх представниками та отримане завдання» (ч. 2 ст. 111
КК), «особа без громадянства або іноземець добровільно заявили органам державної влади про
припинення злочинної діяльності, якщо внаслідок цього і вжитих заходів було відвернене заподіяння шкоди інтересам України» (ч. 2 ст. 114
КК), «керівник підприємства, установи або організації виплатив заробітну плату, стипендію, пенсію чи інші, установлені законами виплати громадянам до притягнення його до кримінальної
відповідальності» (ч. 3 ст. 175 КК), «особа сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня) до
притягнення її до кримінальної відповідальності» (ч. 4 ст. 212 КК), «особа сплатила страхові
внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а також відшкодувала шкоду,
завдану Пенсійному фонду України їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня), до притягнення її до кримінальної відповідальності» (ч.
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4 ст. 212-1 КК), «особа добровільно повідомила
правоохоронний орган про створення злочинної
організації або участь у ній» (ч. 2 ст. 255 КК),
«особа добровільно повідомила про створення
терористичної групи чи організації і сприяла
припиненню існування або діяльності терористичної групи чи організації або розкриттю їх
злочинів» (ч. 5 ст. 258 КК), «особа добровільно
вийшла з воєнізованих або збройних формувань,
не передбачених законом і повідомила про їх існування органи державної влади» (ч. 6 ст. 260
КК), «особа добровільно здала органам влади
зброю, бойові припаси або вибухові пристрої» (ч.
3 ст. 263 КК), «особа добровільно заявила про
незаконне заволодіння транспортним засобом
правоохоронним органам і повернула транспортний засіб власнику і повністю відшкодувала завдані збитки» (ч. 4 ст. 289 КК), «особа добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини і вказала джерело їх придбання або сприяла
розкриттю цих злочинів» (ч. 4 ст. 307 КК), «особа добровільно звернулась до лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії» (ч. 4
ст. 309 КК), «особа добровільно здала прекурсори, що призначалися для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних
речовин, і вказала джерело їх придбання або
сприяла розкриттю цих злочинів» (ч. 4 ст. 311
КК), «особа після давання хабара добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї» (ч. 3 ст. 369 КК), «військовослужбовець може бути звільнений від кримінальної відповідальності із застосуванням до нього
заходів, передбачених Дисциплінарним статутом
Збройних Сил України» (ч. 4 ст. 401 КК).
Уявляється важливим визначення, насамперед, юридичної природи спеціальний видів звільнення від кримінальної відповідальності, що передбачені в Особливій частині КК. Оскільки саме
юридична природа визначає місце спеціальних видів звільнення у системі Загальної та Особливої
частин КК, взаємодію з іншими предметними та
функціональними інститутами (субінститутами)
кримінального законодавства, передумови та підстави застосування того чи іншого виду звільнення
від кримінальної відповідальності.
Юридична природа спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності визначається дослідниками по-різному. Раніше деякі фахівці зв’язували їх зі «спеціальними випадками добровільної відмови» [2, с. 437]. Так,
А.А.Тер-Акопов визначав звільнення від кримінальної відповідальності за зраду Батьківщині як
«специфічну форму добровільної відмови від

доведення злочину до кінця» [3, с. 81]. Інші юристи вважали, що правова природа випадків спеціального звільнення єдина і віддзеркалює «не
що інше, як дійове каяття» [4, с. 123]. Треті дослідники заперечували як першу, так і другу точки зору і вказували, що вони є «єдиним інститутом
звільнення, що спеціально вказаний у законі» [5, с.
34-35]. Проте вищевказані погляди базувалися на
радянському кримінальному законодавстві і не могли враховувати законодавчих новел у вигляді
окремого розділу Загальної частини КК «Звільнення від кримінальної відповідальності» (Розділ IX
Загальної частини КК України, Глава 11 Загальної
частини КК РФ), значного розгалуження спеціальних видів звільнення, що передбачені в Особливих
частинах КК та інше. Тому ми вважаємо некоректною критику зазначених поглядів і зосередимося
на сучасних поглядах.
Сучасні юристи поділилися у розумінні
юридичної природи спеціальних видів звільнення
від кримінальної відповідальності. Так, І.Е.Звечаровський розглядає їх як позитивну посткримінальну поведінку особи, що усуває кримінальне обтяження [6, с. 91], Л.В. Головко – «спеціальними
підставами звільнення від кримінальної відповідальності» [7, с. 260], Е.С. Тенчов – «спеціальними
видами звільнення від кримінальної відповідальності» [8, с. 4-5], В.С. Єгоров – «спеціальними випадками дієвого каяття» [9, с. 130].
Перш за все, на нашу думку, необхідно критично віднестися, як це не дивно, на перший погляд, до концепції «спеціального дійового каяття».
На відміну від російського варіанта, за яким відповідно до положень ч.2 ст. 75 КК РФ, особа, яка
вчинила злочин іншої категорії, за наявності умов,
передбачених частиною першою цієї статті, може
бути звільнена від кримінальної відповідальності
тільки у випадках, спеціально передбачених відповідними статтями Особливої частини КК, український законодавець не здійснив жорсткої прив’язки спеціальних видів звільнення з нормою Загальної частини про звільнення у зв’язку з дійовим каяттям. Правий Ю.В. Баулін, що ст. 45 КК України,
на відміну від ч.2 ст. 75 КК РФ, не є загальною нормою до передбачених Особливою частиною спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності [10, с. 131]. У якості аргументів на користь цього погляду наведемо таке. По-перше, відповідно до законів елементарної логіки співвідношення загального і спеціального видів будь-якого
явища, у тому числі й правового, передбачає, що
спеціальний вид, зберігши всі риси й якості загального, привносить додаткові, специфічні, притаманні тільки йому, риси і якості [11, с. 23-24].
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У кримінальному праві найбільш ярким прикладом такого є співвідношення загального і спеціального суб’єкта злочину. В.В. Устименко, дослідивши поняття спеціального суб’єкта, прийшов
до правильного висновку, що «це особа, що має
поряд з осудністю і віком кримінальної відповідальності й інші додаткові юридичні ознаки, передбачені кримінальним законом чи прямо випливають з нього та обмежують коло осіб, які
можуть нести відповідальність за даним законом
і тим самим визначаючим його правильне застосування» [12, с. 24]. По-друге, згідно з ч.3 п.3
постанови №12 від 23 грудня 2005 р. «Про судову практику застосування судами України законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності» Пленум Верховного Суду України поставив крапку у суперечці - чи достатньо
однієї з перелічених підстав, чи повинна встановлюватися їх сукупність, зазначивши, що дійове
каяття полягає в тому, що після вчинення злочину особа щиро покаялась, активно сприяла його
розкриттю та повністю відшкодувала завдані
збитки або усунула заподіяну шкоду. Відсутність
хоча б однієї із зазначених складових дійового
каяття виключає звільнення від кримінальної
відповідальності за ст. 45 КК. Виняток можуть
становити лише випадки вчинення злочину чи
замаху на нього, внаслідок яких не заподіяно
шкоду або не завдано збитки [13, с. 14]. Отже, з
одного боку, визнання спеціальних видів звільнення різновидами дійового каяття породжує
нездоланну перепону, котра полягає у тому, що
ні жоден спеціальний вид звільнення не відповідає
вищезазначеним критеріям, з іншого боку, прийнявши цю позицію необхідно визнати наявність конкуренції загальних і спеціальних підстав звільнення від кримінальної відповідальності, що виникають, передусім, у зв’язку з інститутом дійового
каяття. Така конкуренція повинна вирішуватися на
користь спеціальної підстави звільнення від кримінальної відповідальності з зв’язку з загальновизнаним, універсальним правилом: якщо законодавець
вважає, що ситуація регулюється загальною нормою, то він не формулює норму спеціальну, і навпаки. Проте заперечувати наявність деяких елементів, котрі традиційно відносять до проявів дійового каяття, у підставах застосування спеціальних
видів звільнення від кримінальної відповідальності
було б нелогічним. Але це лише окремі «фрагменти», «елементи» такого цільного кримінальноправового явища, як дійове каяття, що унеможливлює їх конкуренцію взагалі.
Потребує деяких зауважень і погляд
Л.В.Головка, щодо відбиття у досліджуваних
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нормах «спеціальних підстав звільнення від кримінальної відповідальності». Така позиція не у
повному обсязі визначає юридичні і фактичні
обставини, що зумовлюють застосування спеціальних видів звільнення. У літературі, присвяченій звільненню від кримінальної відповідальності, досить часто поняття «підстави» та «умови»
вживаються як однопорядкові, а іноді вони ототожнюються або протиставляються. «Між тим, правильно вказує В.О. Наден, - вирішення цього
питання є не лише значущим для розвитку та
вдосконалення понятійного апарату кримінальноправової науки, а й запорукою дотримання закону
та забезпечення прав людини при притягненні особи до кримінальної відповідальності та при звільненні від неї» [14, с. 88]. Ми погоджуємося з ґрунтовною пропозицією Ю.В. Бауліна, С.Г. Келіної та
інших про необхідність розмежовувати передумови, підстави та умови звільнення від кримінальної
відповідальності [10, с. 72-74, 16, с. 46-48].
Відповідно до зазначеної позиції, передумовою спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності є вчинення особою певного злочину. Законодавець вдається до трьох
технічних прийомів визначення передумов спеціальних видів звільнення. Прямо вказує на ті
злочини, що є передумовою звільнення особи від
кримінальної відповідальності, скажімо, за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, що передбачений
ч. 3 ст. 263 КК є вчинення одного зі злочинів, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 263 КК (аналогічно – ч.4 ст.
212, ч. 4 ст. 212-1, ч. 2 ст. 255, ч.5 ст. 258, ч. 4 ст.
289, ч. 4 ст. 309, ч. 4 ст. 401 КК), безпосередньо
прописує зміст злочинних дій, що є передумовою
звільнення від кримінальної відповідальності, наприклад у ч.2 ст. 111 КК передумовою звільнення
вказано, якщо особа на виконання завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинила (аналогічно – ч. 3 ст.
175, ч. 3 ст. 369 КК) чи комбінує перший і другий
варіанти, наприклад, за створення не передбачених
законом воєнізованих або збройних формувань або
участь у їх діяльності, що передбачений ч. 6 ст. 260
КК та вчинення одного із злочинів, що передбачені
ч. 1, ч. 2 ст. 260 КК (аналогічно - ч. 2 ст. 114, ч. 6 ст.
260 ч. 4 ст. 307, ч. 4 ст. 311).
Підставою звільнення від кримінальної
відповідальності є позитивна посткримінальна
поведінка особи, що визначена у відповідних
заохочувальних приписах. Вона є тим юридичним фактом, який змінює основне кримінальноправове відношення, що виникає між державою,
у особі відповідних уповноважених органів, і
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особою, що вчинила злочин, який є передумовою
звільнення від кримінальної відповідальності, на
похідне, вторинне заохочувальне кримінальноправове відношення. Змістом останнього правовідношення є правомірна, соціально-схвальна
поведінка у вигляді, як уже зазначалося, «фрагментів» дійового каяття. Законодавець передбачив конкретний перелік соціально-корисних дій
(бездіяльності), що утворюють юридичну підставу звільнення від кримінальної відповідальності.
Так, якщо у ч. 3 ст. 175 КК у зазначеній якості
вказується тільки виплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам, ч. 3 ст. 263 КК – добровільна
здача органам влади зброї, бойових припасів,
вибухових речовин або пристроїв, то у значній
кількості заохочувальних приписів таких дій
(бездіяльності) дві чи більше. Наприклад, заохочувальні приписи, що передбачені за злочини у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів або прекурсорів передбачають дві дії,
лише сукупність яких дає можливість звільнення
від кримінальної відповідальності. Так, для звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 4
ст. 307 КК особа повинна добровільно здати наркотичні засоби, психотропні речовини або їх
аналоги і вказати джерело їх придбання або добровільно здати наркотичні засоби, психотропні
речовини, їх аналоги і сприяти розкриттю злочинів, пов'язаних з їх незаконним обігом. Такі ж дії
особа повинна вчинити і для того, щоб бути звільненою від кримінальної відповідальності за ч.
4 ст. 311 КК України, з тією лише різницею, що
предметом здачі у даному випадку є прекурсори,
призначені для виробництва або виготовлення
наркотичних засобів чи психотропних речовин.
Підставою ж звільнення особи від кримінальної
відповідальності за ч. 4 ст. 309 КК України є добровільне звернення до лікувального закладу і
початок лікування від наркоманії [14, с. 93].
Умови звільнення від кримінальної відповідальності у літературі тлумачаться по-різному.
Так, О.В. Барков стверджує, що умовами звільнення від кримінальної відповідальності є відповідність вчиненого особою діяння тим ознакам,
що описані у кримінальному законі [15, с. 67],
навпаки, С.Г. Келіна вважає, що умовами є обставини, вимоги, що звернені до майбутньої поведінки особи після звільнення її від кримінальної відповідальності [16, с. 48]. Остання точка
зору, на наш погляд, більш ґрунтовна. Тому, з
огляду на таке розуміння умов звільнення від
кримінальної відповідальності, усі зазначені види є безумовними, тобто такими, що не передба-

чають будь-яких обставин об’єктивного чи
суб’єктивного характеру, що можуть у майбутньому впливати на остаточне рішення про звільнення від кримінальної відповідальності.
При визначенні підстав звільнення від
кримінальної відповідальності за створення терористичної групи чи терористичної організації
за ч. 5 ст. 258 КК, крім добровільного повідомлення про створення терористичної групи чи організації і сприяння припиненню існування або
діяльності терористичної групи чи організації
або розкриттю злочинів, вчинених у зв’язку зі
створенням або діяльністю такої групи чи організації, додатково вказується на відсутність у
діях особи складу іншого злочину [17, с. 234]. На
нашу думку, зазначена обставина не може визнаватися умовою цього звільнення. Тому, що її
встановлення здійснюється на момент розгляду
справи про звільнення від кримінальної відповідальності, у сукупності з іншими підставами, що
передбачені у цьому заохочувальному приписі, і
не відноситься до майбутнього. У літературі з
приводу застереження, – «якщо в діях особи немає складу іншого злочину», - лунали критичні
думки, у зв’язку з тим, що така постановка питання перекреслює весь позитивний, стимулюючий заряд заохочувального припису. Проте ця
теза не завадила російському законодавцю передбачити 20 спеціальних видів звільнення від
кримінальної відповідальності (примітки до ст.
ст. 126, 204, 205, 206, 208, 210, 222, 223, 228, 275,
282-1, 282-2, 291, 307, 337, 338 КК РФ), серед
яких тільки у примітках до ст. ст. 204, 228 КК РФ
не послатися на ці застереження [18, с. 507, 563].
Не вдаючись до ґрунтовного дослідження гальмуючого впливу на позитивну посткримінальну
поведінку особи застереження у вигляді, якщо у
її «діях не має складу іншого злочину», зазначимо, що, як правило, йдеться про наявність менш
тяжкого злочину, ніж той, що є передумовою
звільнення від кримінальної відповідальності.
Тому було б послідовним і логічним звільняти
особу і від відповідальності за «злочин-супутник», який виступає етапом, способом чи засобом вчинення «основного» злочину. Так, наприклад, зводиться на внівець стимулюючий ефект
від позитивної, посткримінальної поведінки у
вигляді добровільного повідомлення особою,
крім організатора і керівника, про створення терористичної групи чи організації, сприяння припиненню їх існування, діяльності або розкриття
злочинів, вчинених у зв’язку зі створенням або
діяльністю такої групи чи організації (ч.5 ст. 258
КК), якщо вона буде нести кримінальну відпові-
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дальність за незаконне заволодіння зброєю шляхом привласнення, вимагання, зловживання службовим становищем (ч.1 ст. 262 КК). Тому ми
вважаємо за доцільне висловитися за виключення із заохочувального припису ч.5 ст. 258 КК
цього застереження.
На підставах викладеного приходимо до
висновку, що заохочувальні норми Особливої
частини КК за юридичною природою є самостійними видами позитивної посткримінальної поведінки, які прямо передбачають звільнення особи
від кримінальної відповідальності на передумовах і підставах визначених законом. Заохочувальні норми Особливої частини КК мають значну
перспективу поширення і вдосконалення, проте
вони повинні бути збалансованими у системі заборонних кримінально-правових норм і не перетворювати кримінальне законодавство із охоронної галузі у нагородну.
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P.V. Khryapinskiy
LEGAL ESSENCE OF ENCOURAGING NORMS OF SPECIAL
PART OF CRIMINAL LEGISLATION
Summary
The legal essence of encouraging norms as the special types of release of criminal responsibility is
analyzed in the article. The author makes a conclusion that encouraging norms are the independent types of
positive post-criminal behavior, that provide release of the person of criminal responsibility on conditions,
indicated in Special part of criminal legislation.
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ДО НАШИХ АВТОРІВ
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ
В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО»
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 указувати 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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До наших авторів
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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