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Наукова редакція перекладу і передмова М.В. Никифорака

СТАТУТ від 14 листопада 1863 року “Про громади та громадські вибори для герцогства Буковина“ з доповненнями та виправленнями від 27 грудня 1868 р., 7 та 9 грудня 1869 р. / Пер. з
нім. Н.О. Панчук. Наукова редакція перекладу і передмова М.В. Никифорака
Питання про самоврядування у сільських
громадах викликає особливий інтерес хоча б тому, що питома вага сільського населення Буковини була незмірно більшою, ніж в інших австрійських провінціях. За даними В.М. Ботушанського, сільськогосподарське населення Буковини
у 1910 р. становило 71,1%, тоді як у Нижній Австрії – 18%, Сілезії – 29%, Форарльберзі і Богемії
– по 32%, Зальцбурзі – 40%, Моравії – 41%, Верхній Австрії – 47%, Каринтії – 51%, Штирії –
53%, Тіролі – 54%, Герці і Градисці – 59%, Істрії
і Крайні – по 61%. Тільки в Галичині і Далмації
цей процент був вищим, ніж на Буковині: відповідно 73% і 83%. За національністю сільськогосподарське населення краю у 1910 р. розподілялося так: українці – 46,7%, румуни – 42,2%, німці 7,2%, поляки – 1,9%, угорці – 1,8%.
Зародження сільського самоврядування в
Австрії можна віднести до 80-х років XVIII ст.,
коли здійснено ряд прогресивних реформ, що
стосувалися проблем села і селянства. Тодішнє
аграрне законодавство мало своїм безпосереднім
завданням надати селянам найелементарніші громадянські права, уберегти селянство від остаточного розорення, підвищити його господарську ініціативу і тим перетворити селянський стан у додаткову економічну опору феодальної держави, у
справного платника державних податків.
Усе ж надане сільським громадам право на
самоврядування було формальним, оскільки формальним, по суті, було скасування кріпосної
залежності ("залежність тілом" або кріпацтво
було замінено "поміркованою залежністю" або
підданством). Адміністративну і судову владу
над громадами зберегли домініальні адміністрації. До їх компетенції належало: забезпечення
існуючого порядку; виконання підданими їх повинностей; оголошення розпоряджень вищестоящих властей; справи, пов'язані з обліком населення, рекрутськими наборами, розподілом і
збором податків і т.ін. Загалом домінії являли
собою єдність власності і влади. Вони охоплювали відповідні територіальні комплекси, не обов'язково замкнуті, до яких входили маєтки, села,
різні підприємства, зв'язані єдністю власності та
влади поміщика.
Розпорядження домініальної влади в селах
виконували сільські судді (Dorfrichter, у Галичині – війти), помічниками яких були присяжні.

Державні (камеральні) селяни знаходились у віданні так званого камерального мандатора, який
призначався урядом. На Буковині до них в основному належали селяни секуляризованих і монастирських володінь. Камеральні домінії на Буковині були тільки у двох округах – Кимполунзькому і Чернівецькому.
Принципово нові засади організації громад і
громадського самоврядування беруть свій початок з революції 1848 р. Цісарська конституція від
4 березня 1849 р. гарантувала громадам (§33)
право на обрання своїх представників, на прийняття до громад нових членів, на самостійне
управління справами та гласність розгляду справ
громади, на опублікування наслідків свого бюджету. На цій конституційно-правовій основі 17
березня 1849 року був виданий спеціальний тимчасовий закон, який започаткував нову організацію сільських громад.
Закон визнав громади суб'єктами місцевих
спільних інтересів і проголосив, що вільна громада є основою вільної держави. Тим було започатковане сучасне правове становище громади. § 1
закону визначив, що розглядувана як самостійне
ціле, визначена кадастром громада повинна служити основою громадської автономії. § 3 дозволяв
об'єднання кількох податкових громад в одну політичну, але забороняв їх роз'єднання (останнє було
дозволене тільки у 1862 році).
Відповідно до цього закону повноваження
громади, сфеpa її впливу поділялися на дві частини: "природну" і "переносну" (делеговану). Природна сфера впливу охоплювала все, що стосувалося
інтересів громади і підлягало цілковитому виконанню у її межах. Керівництво правами, що належали до цієї сфери, здійснювала сама громада.
Державне обмеження громадського управління
допускалося лише, як передбачалося законом, у
разі загальнодержавної необхідності. Делеговані
повноваження громади охоплювали виконання тих
справ, які держава доручала громаді.
Спочатку конституювання автономних місцевих громад відбулось тільки у спадкових коронних землях, дещо пізніше – в Галичині і на
Буковині. Галицьке губернаторство видало для
Буковини спеціальне розпорядження про порядок організації самоврядування в громадах. На
кінець 1849 року на Буковині налічувалося 295
самостійних громад. 28 з них знаходились у За-
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ставнівському повіті, 27 – Серетському, 26 – Кіцманському, по 25 – Гура-Гуморському і Солкському, 24 – Сучавському, 23 – Садгірському, по
22 – у Радівецькому і Сторожинецькому, по 18 –
Вашківському, Вижницькому, Кимполунзькому і
Чернівецькому повітах. Однак втілення положень тимчасового закону від 17 березня 1849
року в життя відбувалося повільно. Частково це
пояснювалось опором прихильників старих порядків на селі, а частково – надмірною загальністю законодавства.
Дія тимчасового громадського закону була
фактично припинена патентом від 31 грудня
1851 року. Він звузив сферу громадського самоврядування до проблем внутрішнього життя
громад, посилив контроль за органами самоврядування з боку адміністративних органів (затвердження складу президій громадських рад,
скасування гласності засідань громадських рад,
перевірка і підтвердження їх рішень). У патенті
передбачалося, що повинні бути розроблені нові
громадські статути для сільських і міських громад.
Розпорядження від 23 лютого 1854 р. передбачало,
що обрані відповідно до тимчасового закону від 17
березня 1849 р. органи представництва й управління рад повинні діяти до вступу в дію нових нормативно-правових актів про громади.
Деяку диференціацію управління вніс імперський закон про громади від 24 квітня 1859
року, який уперше розрізняв внутрішні і зовнішні повноваження громади. Але поворотним у розвитку організації громад і самоврядування в них
став імперський закон про громади від 5 березня
1862 року. Він базувався на тих же принципах
самоврядування громад, які були викладені в
тимчасовому законі 1849 р. На його основі були
прийняті громадські статути і громадські виборчі
статути у всіх коронних землях: у 1863 році – в
Істрії, Сілезії і Буковині; у 1864 році – в Моравії,
Каринтії, Нижній Австрії, Герці та Градісці, Богемії, Форарльберзі, Штирії, Зальцбурзі і Далмації; у 1865 році – в Тіролі; у 1866 році – в Галичині та Крайні.
Буковинський сейм прийняв тоді три закони:
"Закон про устрій в громадах", "Закон про порядок виборів у громадах" та "Закон про двірські
обшари". 14 листопада 1863 року цісар підписав
їх (вступити в силу вони мали на 60-й день після
обнародування). Важливим кроком у розвитку
законодавства про громади стала груднева конституція 1867 року. Її § 12 відніс це законодавство до
компетенції земельних сеймів. Відповідно до нього, деякі зміни до крайового законодавства про
громади були внесені в закони від 27 грудня 1868
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p., 9 грудня 1869 p., 24 вересня 1883 p., 19 грудня
1889 p., 2 липня 1897 p., 28 квітня 1898 р.
В австрійській конституції 1867 р. виборне
представництво у громадських органах самоврядування було закріплене як конституційна норма. У ст. 5 визначалося: "Всі громадяни, які живуть в одній громаді і сплачують її податок ...,
мають активне і пасивне виборче право на громадське представництво".
"Самостійною місцевою громадою" визнавалася "кожна сільська громада із власними громадськими органами". Але самостійність громади як суб'єкта автономного управління визнавалася за громадою лише за умови дотримання
імперських і крайових законів. Р.Шпрінгер з цього приводу писав: "Самостійне поле діяльності
(громади – М.Н.), без усякої відповідальності
перед центральним урядом, a limine недопустиме...". Над громадськими установами встановлювався, по суті, подвійний нагляд: з боку вищих
громадських органів (крайовий виділ, сейм) та
урядових установ (повітові управи, крайове
управління). Урядовий нагляд в основному зводився до "негативних функцій", тобто контролю за
законністю дій самоврядних органів і заборони їх
дій чи постанов у разі перевищення ними компетенції чи порушення закону. Нагляд вищих органів
громадського самоврядування виконував "позитивні", дозволяючі функції. Вони затверджували деякі постанови, розглядали скарги і т. ін.
На громаду покладалось відання всіма справами, що зачіпали її інтереси і могли бути вирішені в межах наявних у неї засобів. Усі повноваження громади поділялися на "власні" і "доручені" ("самостійні" та "делеговані"). До числа
"власних" повноважень належало, перш за все,
право управління громадським майном, до якого,
згідно із крайовим законом "Про устрій в громадах" (§ 5), належала всяка нерухомість (земля, ліси, толоки, громадські будівлі). Питання про використання толок громада вирішувала самостійно, але без санкції крайового виділу продавати їх
не могла. Лісовому господарству був присвячений спеціальний крайовий закон (від 2 липня
1897 р.) "Про господарку в громадських лісах".
12 вересня 1911 р. крайовий виділ видав розпорядження "Про управління маєтком і грошовою
господаркою в громадах", який розвивав положення більш ранніх актів про управління громадським майном. Громади володіли також правом на встановлення додатків до державних податків для покриття витрат на громадські справи.
На громаду покладалось і здійснення функцій
поліцейської та судової влади: забезпечення без-
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пеки особи і власності, здійснення нагляду за
ярмарками і мірами ваги, розв'язання спорів між
членами громади та ін.
"Доручений" або "делегований" обсяг повноважень громади підкреслював той факт, що
громада була органом не лише самоуправним, а
й виконуючим доручення державної адміністрації. В такому разі, як відзначає О.Шиба, органи громади виступали в ролі допоміжних державних органів для стягнення загальнодержавних і
крайових податків, проведення рекрутського набору, перепису населення. Похідні повноваження
встановлювались загальнодержавними та крайовими законами.
У громадах розрізнялися члени громади
(громадяни і співгромадяни) та чужинці (ті, хто
мешкали в громадах, не будучи їх членами).
Громадянами вважалися корінні жителі, які здавна проживали в даному селі, співгромадянами –
приїжджі, які проживали в громаді не менше двох
років і володіли в ній нерухомим майном, сплачували податок та мали 24 роки. Всі інші вважалися
чужинцями або сторонніми. Вони могли бути прийнятими до громади за умови сплати 100 флоринів.
Для представництва і захисту своїх інтересів громада формувала на 3 роки свої виборчі органи:
громадську раду (Gemeinderat) і громадську управу, або “старшину” (“Gemeindevorstand”).
Чисельність громадських рад залежала від
величини громад і кількості в них громадян з виборчим правом. Так, для громад з числом виборців до 100 обиралась громадська рада з 8-9 осіб; з
числом виборців від 100 до 300 – 12 осіб; з числом виборців від 301 до 600 – 18 осіб; з числом
виборців від 601 до 1000 – 24 осіб; з числом виборців більше 1000 – 30 осіб. Громадська Рада
була органом ухвалюючим і наглядовим. До її
компетенції належали: піклування про громадське майно, визначення способів його використання, контроль за доходами і витратами, затвердження річного звіту про діяльність громади, вибір громадської старшини, надання права домовності, здійснення презентації громади. Рада володіла
правом накладання адміністративних стягнень (до
10 гульд.) і арешту до 48 годин. Відповідно до § 36
громадського статуту рада обирала із членів громади так званих "мужів довір'я" для розгляду і вирішення спорів, а згідно у § 38 – розглядала скарги
на дії громадської старшини.
Рада скликалась під головуванням двірника
в міру потреби, принаймні раз у квартал (§ 40). Її
рішення були правомочними за наявності не менше 2/3 складу. Голосування здійснювалося на
словах або вставанням, але могли використову-

ватись і бюлетені. Двірник голосував лише при
рівності голосів "за" і "проти". Засідання ради
були публічними, але на пропозицію голови чи
3-х членів ради могли робитись і винятки.
"Виконавчим і управляючим" органом ради
була громадська управа. Вона складалася з голови громади (старости, двірника, війта) і, як мінімум, двох присяжних. Число присяжних могло
бути за рішенням ради збільшене. Члени громадської управи входили до ради громади. Громадська управа обиралася громадською радою з числа своїх членів.
Для визнання виборів дійсними вимагалася
присутність принаймні 3/4 всіх членів ради і безумовна більшість голосів присутніх. Вибори могли проводитись як усно, так і (за ухвалою ради)
бюлетенями. Це не був колегіальний орган. Заступники (присяжні) були тільки помічниками
двірника. Серед них виділялися посади громадського секретаря, громадських поліцаїв, громадського лікаря, гробаря, оглядача худоби, нічного
сторожа, польового, акушерки. Про громадських
секретарів 19 грудня 1889 року прийнятий спеціальний закон. Громадським секретарем могла
стати особа, що досягла 24 років, мала австрійське громадянство, знала крайові мови, вела бездоганний спосіб життя і склала відповідні іспити
(розпорядження про них було видане крайовим
урядом у 1891 році).
Двірник був першою посадовою особою в
громаді, по суті, зв'язуючою ланкою між громадою і державною владою, а у своїй діяльності –
підзвітний як громадській раді, так і повітовому
старості. До 1898 року на двірника покладався і
збір податків.
Члени громадської ради працювали безкоштовно. Ухвалою громади винагорода з громадських коштів установлювалася тільки для голови
громади і його заступників (§ 24). 300 флоринів –
річна зарплата громадського секретаря. Цікавий
§ 19 закону, який установлював, що кожен правильно обраний член громади чи громадської
управи зобов'язаний узяти на себе довірені йому
обов'язки. Право відмовитися мали лише священнослужителі всіх конфесій; державні і крайові урядники; військові (старші 60-ти років);
особи з поганим станом здоров'я; особи, що часто покидали громаду на тривалий час. Той, хто
без таких причин відмовлявся прийняти вибір
громади, підлягав штрафу до 10 флоринів
(штраф надходив до громадської каси).
У 1863 році прийнятий і крайовий закон
"Про двірські обшари". Це були своєрідні автономні територіальні одиниці (Gutsgebiet), утво-
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Статут від 14 листопада 1863 року «Про громади та громадські вибори для герцогства Буковина»

рені в Галичині і на Буковині після скасування
поміщицької юрисдикції над сільськими громадами шляхом виділення маєтків з-під контролю
органів місцевого управління. За законом двірські обшари створювалися там, де до 1848 р. існувала поміщицька юрисдикція над підданими і де
суцільний земельний комплекс становив не менще 170 га. Формальне право на таке виділення
поширювалося тільки на власність маєтків, що
колись входили до складу помішицьких вотчин,
але на практиці з громад виділялися все нові маєтки. Тільки закон від 21 березня 1888 року встановив "тверді правила", поставивши утворення нових
"двірських обшарів" у залежність від земельного
закону. На час їх ліквідації (1908 р.) число двірських обшарів на Буковині дорівнювало 197.
Відповідно до крайового законодавства,
двірський обшар повинен був узяти на себе всі
обов'язки і повинності місцевої громади, підпорядковуючись у всіх справах повітовому політичному урядові. На двірський обшар покладалися і всякі видатки, пов'язані з виконанням обов'язків. При цьому в законі підкреслювалося, що
постійні і тимчасові жителі обшару задля тих
видатків не могли обмежуватися "данинами і
відробітками". Крайовий виділ міг дозволити
прилучення двірських обшарів до сусідніх сільських громад (за бажанням власників цих обшарів). При цьому "посідатель" двірського обшару
міг укладати з громадою угоду щодо своєї долі в
громадських витратах, яка затверджувалася крайовою адміністрацією. Вилучити двірську посілість зі складу громади з метою утворення нового двірського обшару можна було тільки через
прийняття сеймового рішення.
У кожному двірському обшарі для ведення
справ передбачалася посада управляючого (справника). Власник обшару міг узяти його функції
на себе, якщо був готовий до їх виконання (§ 9).
Отже, власник заміщував собою раду, а управляючий – громадську управу, виконуючи свої функції,
однак, тільки замість власника. Так, пише
Р.Шпрінгер, "самоврядування" перетворювалося у
свою протилежність, в управління іншими, доводячи, що "самоврядування можливе лише в таких
справах, коли існує однорідність інтересів".
За згодою повітового керівництва міг бути
призначений спільний управляючий для двох і
більше сусідніх двірських обшарів, що належали
до одного політичного повіту.
Число сільських громад не було стабільним.
У 1857 їх налічувалось 326, у 1869 – 298, у 1900
– 336, 1910 р. – 323. При цьому спостерігалася
тенденція до росту кількості великих сіл. Якщо у
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1857 р. на Буковині було 55 сільських громад
чисельністю від 2 до 5 тисяч осіб, то в 1910 р. –
95. Для порівняння скажемо, що в 2001 р. у Чернівецькій області (Північна Буковина) налічувалось 398 сіл (250 сільських рад).
Окремого розгляду заслуговують положення
крайового закону від 14 листопада 1863 року
"Про порядок виборів у громадах". По суті, єдиною умовою активного виборчого права було
австрійське підданство (§ 1). Основний закон про
права громадян (ст. 4) вимагав тільки, щоб усі
особи, які живуть у громаді, і доходи яких оподатковані, а також особи, які мають у громаді
нерухоме майно або торговельно-промислові
підприємства, були урівняні у виборчих правах з
дійсними членами громади, що володіли т.зв.
"Heimatsrecht" – правом належності до громади.
Виходячи з цього, виборці поділялися на дві
категорії. До першої входили особи, що наділялись виборчим правом незалежно від сплати податків: священнослужителі різних конфесій,
державні та крайові урядники (навіть відставники), офіцери у відставці, дипломовані лікарі, викладачі народних шкіл і вищих навчальних закладів (§ 1). Другу групу виборців утворювали
платники податків (незалежно від їх розміру).
Як визначалося в § 4 крайового громадського виборчого закону, право вибору здійснювалось, як правило, особисто. Особи недієздатні,
юридичні особи і жінки здійснювали свої виборчі права через законних представників (дружина
– через чоловіка; офіцери, відряджені у справах
громади, – через уповноважених).
Закон визначав ряд випадків позбавлення
виборчого права. На різні строки це право втрачали особи, визнані винними у скоєнні злочину;
особи, що перебували під слідством (до його завершення); особи, що несвоєчасно сплачували
громадські податки; військові (дійсної служби).
Ряд цензів установлювався для пасивного
виборчого права. Основні з них – наявність активного виборчого права, чоловіча стать, досягнення 24-річного віку і володіння повнотою
прав. Не могли бути обраними особи, засуджені
за правопорушення, звільнені зі служби за дисциплінарні проступки; особи, що знаходилися на
дійсній службі, користувалися допомогою для
убогих і не мали власного заробітку (§ 9).
До проведення виборів складалися докладні
списки виборців (членів громади з правом голосу). За чотири тижні до виборів виборчі листи
обнародувалися у громадах. У разі потреби до
них вносилися поправки. Цим займалася спеціальна комісія у складі "громадського начальника"
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та чотирьох обраних представників громади. Оскаржити дії цієї комісії можна було в повітовій управі. За 8 днів до виборів внесення змін до виборчих
листів припинялося. В такий же термін громада
оповіщалась про місце і час голосування.
Самі вибори теж проводилися виборчою комісією (з можливою присутністю делегата від
повітової управи). Голосували, як правило, особисто. Звіт про підсумки виборів подавався до
повітової управи. Скарги щодо порядку виборів
протягом восьми днів приймав начальник громади, який протягом трьох днів зобов'язаний був
передати їх до крайового управління. Рішення
крайової влади щодо цих скарг було остаточним.
Реформа крайового сільського самоврядування відбулась у 1908 році. До цього деякі зміни до
громадського статуту були внесені законами від 27
грудня 1868 року, від 9 грудня 1869 року, від 24
вересня 1883 року, від 19 грудня 1889 року, від 2
липня 1897 року, від 28 квітня 1898 року. 28 серпня
1908 р. сейм прийняв новий закон про громади,
який набрав чинності з 28 березня 1909 року. Закон
опублікувала більшість періодичних видань краю.
Українською мовою його видрукували газета "Буковина", календар "Руської бесіди".
Закон складався з двох частин. Перша з них
містила громадський статут і постанову про скасування двірських обшарів, а друга – визначала
порядок виборів громадської ради та громадської
старшини.
Одним із найважливіших наслідків реформи
стала ліквідація двірських обшарів (з 28 березня
1909 року) і приєднання їх до суміжних громад.
Це мало дуже важливе значення для розвитку
сільського самоврядування, оскільки власники
двірських обшарів не платили до громадських
кас жодних податків. Як писав буковинський
юрист В. Дутчак, "тоті несплачені ще громадські
додатки ... виносять на цілій Буковині найменше
2 міліони корон". Однак рішення було непослідовним і залишало землевласникам ("дідичам")
значні можливості як для впливу на громадське
життя, так і для зменшення суми виплачуваних
ними громадських податків. Право крайового
виділу самостійно визначати конкретні повноваження у громадах конкретних землевласників
навряд чи можна визнати достатнім регулюючим
фактором, їм усе ж на 40% було знижено обсяг
громадських податків, дозволено мати окреме від
громад діловодство, утримувати свою дорожну,
польову, пожежну поліцію.
Ряд нововведень містив виборчий статут. Як
і раніше число членів громадської ради ставилося в залежність від величини громади. При числі

мешканців до 500 – 9 радних, від 500 до 1000 –
12; від 1000 до 2000 – 15; від 2000 до 3000 – 18;
від 3000 до 4000 – 21; від 4000 до 5000 – 24; від
5000 до 6000 – 27 і більше 6000 – 30. До ради
могли обиратися лише особи чоловічої статі, які
володіли правом голосу і досягли 30-річного віку. § 16 нового громадського статуту встановив,
що власники колишніх двірських обшарів, які
платили не менше 200 крон у рік ґрунтового і
будинкового податків (без додатків), а також усі
громадяни, які платили не менше 1/6 всіх призначених у громаді податків, входили до громадської ради без виборів. Крім Буковини, такий, по
суті, вірилістичний голос у громадському представництві найбільші платники податків отримали також у Галичині, Сілезії, Моравії, Богемії,
Нижній Австрії і Крайні. Отже, представництво у
громаді фактично було представництвом власності, майна. Пролетарські верстви апріорі виключалися із самоврядування.
Пасивне виборче право за новим виборчим
статутом надавалося чоловікам з 24 років, які
володіли цензом осідлості (не менше 2-х років
постійного проживання в громаді) або платили
громаді безпосередні податки від власності чи із
заробітку. Право вибору надавалося і юридичним особам, які платили громаді безпосередні
податки від свого майна, промислу (різні товариства, наприклад, райфанзенські каси). Не допускалися до виборів особи, на майно яких був оголошений конкурс; особи, які не розрахувалися з
громадою за використання громадського майна;
особи, що перебували під слідством.
Усі виборці ділилися на 3 виборчі класи. Перші 3/12 виборців, записаних на початку виборчого
списку, утворювали перший виборчий клас, наступні 4/12 – другий, а решта 5/12 -третій.
Про день виборів повідомлялося за 8 днів.
У повідомленні визначалося число радних для
кожного виборчого класу, місце, день, час початку і завершення виборів. Далі всі виборці забезпечувалися посвідченнями і картками для голосування. Для кожного виборчого класу створювалась окрема комісія. Кожна з них складалася з начальника громади, чотирьох членів і секретаря. Спочатку голосував третій виборчий
круг, за ним – другий, а останнім – перший. Вибори були прямими, голосування – особистим.
Голосували, не усно, як і раніше, а, лише виборчими бюлетенями.
У виборчому статуті визначався і порядок формування громадської старшини. Вибір начальника
громади (бурмістра) мав відбутися не пізніше
трьох днів з часу виборів громадської ради. Для

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 474. Правознавство.

9

Статут від 14 листопада 1863 року «Про громади та громадські вибори для герцогства Буковина»

його обрання на першому засіданні потрібна була
присутність 2/3 складу громадської ради, а на другому (в разі неявки на перше) – достатньо звичайної більшості. Щоб бути обраним, необхідно одержати більшість голосів присутніх членів ради.
Дещо розширилося коло повноважень громадських рад. До них додалися піклування про
роботу народних шкіл, використання громадських угідь, право приймати на свій рахунок добровільні внески.
Ще одним важливим аспектом нового крайового громадського статуту стали положення
про громадські толоки. Зокрема, § 63 статуту постановив, що громадські толоки повинні і надалі
залишатися в користуванні селян, але це користування не може бути безплатним. Належна плата, щорічне встановлення якої покладалося на
громадську раду, вносилась до громадської каси.
Після 1908 року система сільського самоврядування на Буковині суттєвих змін уже не
зазнавала. Попри всі свої недоліки і проблеми,
суперечливість нормативної бази, низький рівень
освіти селян, зловживання землевласників і громадської старшини вона діяла досить ефективно
і, головне, вигідно для держави. Громади володіли певним майном. Завдяки йому і місцевим податкам покривалися їх фінансові витрати. Держава не витрачала коштів на утримання апарату
управління громадами. До того ж громадське
самоврядування оперативно вирішувало громадські справи, було важливим фактором росту політичної культури населення.

комітету та договору про володіння та користування своїм майном, закладами та фондами
об’єднатись в одну місцеву громаду, при цьому як
окремі громади вони перестають існувати.
Такого роду об’єднання громад не може відбуватись проти їхньої волі.
§ 3. Згідно із законом, прийнятим законодавчим органом краю, місцевості, об’єднані раніше
в одну місцеву громаду, можуть сформуватись в
окремі самостійні місцеві громади, якщо кожна
громада, що утворилась у такий спосіб, має засоби для виконання зобов’язань, що належать до
переносної сфери впливу (§ 28).
Це відділення повинно відбуватися при повному поділі колективного майна та колективних
боргів.
§ 4. Стосовно змін усередині місцевої громади, якщо вона не припиняє свого існування,
необхідно поряд із заявою політичної крайової
установи про відсутність заперечень з її боку
отримати також дозвіл крайового комітету.
§ 5. Будь-яке нерухоме майно повинно бути
складовою частиною власності місцевої громади.
Сюди не належать:
1. Резиденції, замки та інші будівлі разом із
садами і парками, які до них належать, призначені для проживання чи тимчасового перебування цісаря та вищих придворних осіб.
2. Землі маєтків відповідно до закону від 14
листопада 1863 р.

СТАТУТ
від 14 листопада 1863 р.

Про членів громади

Про громади та громадські вибори для
герцоґства Буковина
доповнено та виправлено положеннями Законів
від 27 грудня 1868 р., 7 грудня 1869 р. та 9 грудня 1869 р.
Положення про громади для герцоґства
Буковина
Перший розділ
Про місцеві громади в загальних рисах
§ 1. Кожна міська, сільська або ринкова громада з власним управлінням вважається тепер
місцевою громадою.
§ 2. Дві або більше місцеві громади одного
політичного округу можуть, якщо політична крайова установа з державних міркувань не заперечує
проти цього, після отримання дозволу з крайового
10

Другий розділ

§ 6. У місцевій громаді розрізняють:
1. Членів громади;
2. Іногородніх осіб.
Членами громади є:
а) особи, які в громаді мають право громадянства;
б) особи, які, не маючи в громаді права громадянства, володіють будинком чи земельною
власністю, або сплачують прямі податки з відкритої власними силами підприємницької діяльності, або проживають на території громади і
сплачують податок з прибутку.
Іногородніми є ті особи, які постійно проживають на території громади, але не є членами
громади.
§ 7. Кожний австрійський громадянин повинен мати в громаді право громадянства.
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Громадянські відносини регулюються окремим імперським законом. (глава ІІ Закону від 5
березня 1862 р.).
До опублікування такого закону існуючі
громадянські положення залишаються в силі при
умові, що питання щодо клопотання іногородніх
осіб про надання їм права громадянства вирішуватиме громада.
§ 8. У містах ті члени громади, які вже отримали від громади право громадянства чи отримають його у ближчий час, називаються громадянами. За надання права громадянства громада
може стягнути внесок у розмірі не вище 20 гульденів.
Міста можуть надавати право почесного
громадянства австрійським громадянам за особливі заслуги перед державою.
§ 9. Члени громади мають право безперешкодного перебування на території громади. Згідно з положеннями цього статуту, вони мають
рівні права та обов’язки.
Мешканці громади мають, крім цього, право
на забезпечення незаможних осіб відповідно до
їхніх потреб; проте жебракування на території
герцогства Буковина категорично забороняється.
Громадянам залишається право на заснування благочинних фондів та інших закладів.
Почесні громадяни мають рівні права з членами громади, проте як почесні громадяни не
мають обов’язків.
§ 10. Іногороднім особам, які бажають отримати право громадянства або роблять кроки для
отримання такого права, громада не може заборонити перебування на її території до тих пір,
поки ці особи ведуть бездоганний спосіб життя і
не є тягарем для громадської благодійності.
У випадку, якщо іногородня особа внаслідок
певних дій громади відчуває себе приниженою,
вона може звернутись за допомогою до крайової
політичної організації.
§ 11. Громадянсько-правові відносини в цілому та особливо право власності та право користування всіх класів чи окремих осіб громади
залишаються незмінними.
Третій розділ
Про громадське представництво
§ 12. Громаду в її справах представляють громадський комітет та виконавчий орган громади.
§ 13. Громадський комітет у громадах з кількістю менше 100 членів, що мають право голосу, складається з 9 або 8 членів залежно від двох

чи трьох утворених виборчих органів, у громадах
з кількістю
100-300 членів громади – з 12,
301-600 членів громади – з 18,
601-1000 членів громади – з 24
більше 1000 членів громади – з 30 членів.
У кожній громаді для заміни тимчасово відсутніх членів комітету повинні бути заступники,
які складають половину від загальної кількості
членів комітету. Якщо це число заступників не
ділиться на число виборчих органів, його треба
збільшити на наступне подільне число.
§ 14. Виконавчий орган громади складається
з громадського голови та, мінімум, двох його
заступників, які в містах називаються засідателями, а в селах – присяжними засідателями.
Там, де цього вимагають обставини, комітет
може відповідно збільшити число заступників
громадського голови.
Але це число не повинно перевищувати третини кількості членів комітету.
Члени виконавчого органу громади також
належать комітету і їхня кількість враховується в
загальній кількості членів комітету.
§ 15. Заступники та члени комітету обираються виборцями громади.
Детальні положення про право участі у виборах і виборність, а також про процес виборів
містять положення про вибори.
§ 16. Якщо все колишнє господське майно
чи частина майна, яка складає окрему поземельну книгу, приєднується до ринкової або сільської
громади, то володар цього майна чи частини
майна має право без виборів до громадського
комітету стати членом останнього, якщо він:
1. сплачує прямий податок без доплат у розмірі не менше ста гульденів з нерухомого майна,
яке входить до складу громади, або, незважаючи
на плату прямого податку, володіє на території
місцевої громади єдиним колишнім господським
майном;
2. є австрійським громадянином;
3. досяг 24-річного віку і має всі громадянські права та якщо на нього
4. не розповсюджуються вказані в §§ 3 і 11
положень про вибори підстави для виключення.
Військові особи, що перебувають на службі і
хочуть скористатись цим правом, повинні – а всі
інші особи, які мають право вступу до комітету –
можуть бути представлені уповноваженою особою.
Уповноважений повинен бути повнолітнім
австрійським громадянином і на нього не повинні розповсюджуватися вказані в §§ 10 та 11 Положень про вибори підстави для виключення.
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Уповноважений може представляти лише
одну особу, oкрім цього, він уже не може належати до складу виконавчого органу громади.
§ 17. Поміщики, які згідно з вищевказаним
параграфам мають право вступу до громадського
комітету, не зараховуються до встановленого в §
13 числа членів комітету. Якщо вони внаслідок
виборів вступають до комітету, то, користуючись
своїм законним правом, вони можуть або не можуть узяти участь у цих виборах.
Тому вони не мають права голосувати в комітеті два рази.
§ 18. Громадський комітет обирає зі свого
кола громадського голову та заступників.
У Положеннях про вибори містяться більш
детальні вказівки щодо цього.
Послідовність заступників установлюється
за кількістю відданих за них голосів.
При рівній кількості голосів проводиться
жеребкування. В такій послідовності в разі відсутності громадського голови вони повинні його
заміщати.
§ 19. Кожний виборний та належно обраний
член громади зобов’язаний узяти участь у виборах до комітету як заступник або як член громадського правління.
Право відмови від участі у виборах мають
лише:
1. духовні особи всіх конфесій та вчителі
на державних посадах;
2. службовці державних, крайових установ і
громадських фондів, а також службовий персонал;
3. військовослужбовці, які в даний момент
не знаходяться на дійсній службі;
4. особи, вікова категорія яких перевищує
60 років;
5. особи, які протягом одного терміну діяльності законодавчих органів були у складі правління громади, але це положення є чинним лише на наступний термін;
6. особи, які мають фізичні вади, що перешкоджають їм виконувати їхні службові
обов’язки, або страждають хронічними захворюваннями;
7. особи, які у зв’язку з їхнім службовим становищем часто або на достатньо довгий термін
протягом року відлучаються за межі громади;
8. особи, які згідно з § 16 мають право вступу до громадського комітету без виборів.
Особа, яка не надала відповідної причини
для відмови в участі у виборах або відмовляється
виконувати взяті на себе зобов’язання, сплачує
штраф, розмір якого залежно від рішення громадського правління може сягати 10 гульденів, а
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після втручання крайового комітету може сягати
100 гульденів. Ці гроші надходять до громадської каси.
§ 20. Члени комітету та заступники, а також
члени правління обираються на 3 роки. Вони залишаються на посаді аж до того часу, поки не
відбудеться їхня заміна новим громадським правлінням.
Особи, які вибувають, можуть обиратися
повторно, якщо для цього немає ніяких передбачених законом перешкод.
§ 21. Якщо громадський голова чи його заступник залишають свою посаду протягом трьох
років їхніх повноважень, комітет протягом максимум чотирнадцяти днів повинен призначити
нові вибори на той період, який ще залишився
до кінця терміну.
Якщо звільняється посада члена комітету,
громадський голова зобов’язаний призначити
членом комітету того заступника, який набрав
найбільшу кількість голосів у виборчому окрузі,
в якому був обраний член комітету, який вибув.
При рівній кількості голосів рішення приймається за допомогою жеребкування.
У випадку, якщо вихід членів комітету відбувається так, що кількість обраних в одному
виборчому окрузі членів комітету не може поповнитися відповідним числом резервних осіб,
цей виборчий округ відповідно до виправленого
згідно з § 3 положення про вибори списку виборців негайно повинен призначити додаткові
вибори на той період, який ще залишився до кінця терміну.
§ 22. Положення § 21 про призначення заступника є дійсними також у випадку лише тимчасової заміни члена комітету.
§ 23. Громадський голова та заступники при
вступі на посади присягають перед головою політичного крайового управління чи його заступника у присутності громадського комітету на вірність і покірність імператору, на дотримання
законів і сумлінне виконання своїх обов’язків.
Ця присяга відбувається на виборчій дільниці.
§ 24. Посада члена комітету або його заступника безоплатна.
Рішенням громади встановлюється, чи будуть отримувати з коштів громади платню громадський голова, його заступники, та її розмір.
Усім представникам громади належить відшкодування з громадської каси коштів, пов’язаних
з видатками на ведення громадських справ.
§ 25. Член правління, член комітету або заступник звільняється з посади, якщо з’являється
або стає відомою обставина, яка первісно позба-
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вила б цю особу права бути обраною або стала б
на перешкоді до вступу в комітет без виборів.
Якщо член правління, член комітету або заступник опиняється під слідством у зв’язку з обвинуваченням у скоєнні злочину, крадіжки або
розкрадання майна чи обману (§§ 460, 461, 463,
464 карного кодексу), або на його майно оголошується конкурс чи триває процес укладення
мирової угоди, в такому випадку ця особа не
може виконувати свої обов’язки на весь період,
поки тривають зазначені юридичні процеси.
Якщо описаний у попередньому абзаці випадок стосується всіх членів громадського правління,
комітет зобов’язаний на період затримки роботи
останніх обрати заступників. З цією метою найстарший член комітету скликає інших членів комітету
та необхідну кількість резервних осіб. Стосовно
перебігу виборів резервних осіб у дію вступають
пункти §§ 33, 41 Положень про вибори.
Четвертий розділ
Про сферу впливу місцевої громади
ПЕРША ГЛАВА
Про обсяг сфери впливу
§ 26. Сфера впливу громади є подвійною:
а) автономною;
б) переносною (п. IV Закону від 5 березня
1862 р.).
§ 27. Автономною є така сфера впливу, де
громада з дотриманням існуючих імперських і
крайових законів може самостійно приймати
рішення та розпоряджатися власними коштами,
тобто така сфера охоплює все, що стосується,
передусім, інтересів громади, а в межах її кордонів забезпечується і керується власними силами.
Сюди належать:
1. Вільне управління своїм майном і справами, що стосуються об’єднання громад.
2. Турбота про безпеку особи та власності;
3. Турбота про підтримання в належному
стані громадських доріг, шляхів сполучення, площ,
мостів, а також про безпеку руху транспорту без
заторів, водних шляхів і земельних ділянок;
4. Поліція з догляду за продуктами харчування та нагляду за рухом на ринках, особливо
по контролю за мірою та вагою;
5. Поліція з нагляду за охороною здоров’я;
6. Поліція з нагляду за службовим персоналом та робітниками та дотриманням порядку серед прислуги;

7. Поліція з нагляду за дотриманням моральності;
8. Благодійність і турбота про громадські
благодійні заклади;
9. Поліція з нагляду за будівництвом та пожежною охороною, а також за дотриманням порядку при будівництві та видачею дозволів на
будівництво;
10. Установлений законом вплив на середні
та народні школи, що знаходяться на території
громади, турбота про спорудження останніх,
утримання їх у належному стані та дотації з огляду на нині існуючі шкільні патронати;
11. Спроба досягнення компромісу між сторонами судового процесу за допомогою обраних
громадою довірених осіб;
12. Проведення аукціонів з розпродажу рухомого майна.
З вищих державних міркувань певна діяльність місцевої поліції може згідно із законом передаватись окремим органам земельних князівств.
ДРУГА ГЛАВА
Про сферу впливу громадського комітету
§ 29. Громадський комітет у справах громади є органом, який приймає рішення та контролює їхнє виконання (П. ХІІ Закону від 5 березня
1862).
Йому не належить виконавча влада.
§ 30. Стосовно бюджету громади комітет проводить консультації та виносить рішення щодо:
1. Будь-якого розпорядження основним
майном і родовими маєтками громади та громадських установ;
2. Визначення способів використання останніх;
3. Попереднього кошторису прибутків і видатків, а також турботи про покриття нестачі;
4. Підведення річного балансу;
5. Загалом усіх справ, що не стосуються
звичайного управління майном.
§ 31. Для забезпечення виконання справ в автономній та переносній сфері впливу комітет повинен надати виконавчому органу необхідні дані.
Якщо комітет для цього вважає за потрібне
призначити власних службовців, у такому разі
він приймає рішення про їхню кількість і відповідну платню, посади та розмір пенсій.
§ 32. Положення §§ 30 та 31 стосуються також громадських установ, якщо це не суперечить
положенням статуту чи угоді.
§ 33. До сфери діяльності комітету входять:
1. Вибори правління;
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2. Надання права громадянства (п. ІІІ Закону від 5 березня 1862 р.) та права почесного громадянства;
3. Здійснення належного громаді права патронату та права на заснування фондів, не порушуючи прав, що базуються на конфесійних відносинах.
§ 34. Якщо управління місцевою поліцією не
надається в межах закону органам земельних
князівств, комітет може в межах чинних законів
видавати розпорядження, які діють на території
громади, а за невиконання цих розпоряджень призначити грошовий штраф у сумі до десяти гульденів, у випадку ж неплатоспроможності передбачити покарання у вигляді арешту до 48 год.
Комітет зобов’язаний надавати необхідні
кошти закладам і установам, які відносяться до
відомства місцевої поліції і є відповідальними за
невиконання будь-яких зобов’язань у цьому відношенні.
§ 35. Комітет повинен особливу увагу приділяти проблемі опіки над бідними. Якщо для
цього не вистачає засобів існуючих благодійних
установ і фондів, комітет зобов’язаний покрити
відповідну нестачу і може самостійно визначити
спосіб використання цих коштів.
§ 36. Комітет обирає з членів громади довірених осіб для спроб досягнення компромісу між
сторонами судового процесу.
Більш детальні положення з цього питання
знаходяться в особливому імперському законі.
§ 37. Комітет зобов’язаний роздавати відповідним установам резолюції, видані у справах
автономної сфери впливу громади політичним
крайовим управлінням або крайовим комітетом.
§ 38. Комітет виносить рішення стосовно
скарг на постанови громадського правління у
справах автономної сфери впливу громади.
Такі скарги подаються протягом 14-денного
терміну з дня оприлюднення розпорядження громадському голові, який невідкладно повинен надати їх для розгляду до громадського правління.
§ 39. Комітет контролює ведення справ виконавчого органу, управління громадським майном і громадських установ. Крім цього, він має
право як для контролю діяльності громади, так і
для видачі рецензій та клопотань у справах громади призначати власні комісії. На особу, яка без
належної на те причини відмовляється від цього
призначення, накладається грошовий штраф, який
надходить до громадської каси, у розмірі, який за
рішенням громадського представництва може сягати 10 гульденів. До таких комісій ця особа може
послати довірених осіб з його ж кола.
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Комітет зобов’язаний перевіряти стан каси
не менш як чотири рази на рік.
§ 40. Комітет збирається в разі необхідності,
але не рідше одного разу у квартал.
Засідання комітету відбуваються за розпорядженням громадського голови, а у випадку
його відсутності – за розпорядженням його заступника.
Про майбутнє засідання повідомляються всі
присутні в громаді члени комітету мінімум за 24
год. до його проведення, за винятком термінових
випадків.
Кожне засідання, яке відбувається без відповідного розпорядження, вважається незаконним,
а прийняті на ньому рішення – недійсними. Громадський голова зобов’язаний скликати засідання комітету, якщо про це надійшла вимога не
менш як від однієї чверті членів чи від політичної крайової установи, або від крайового комітету у справах, які стосуються самостійної сфери
впливу громади.
§ 41. Комітет не може приймати рішення,
якщо на засіданні присутні менш як дві третини
його членів.
Винятком є випадок, коли члени комітету
збираються вдруге для обговорення того ж самого питання, проте з’явилися не в достатній кількості, яка не може одночасно поповнитися запрошеними резервними особами.
У цьому випадку для правомірності засідання достатня присутність більше половини
всієї кількості членів комітету.
Громадський голова має право стосовно кожного члена комітету або резервної особи, яка
без поважної на те причини не з’явилася на друге
засідання, призначити грошовий штраф у розмірі
до 10 гульденів.
Більш детальні положення про правомірність засідань комітету стосовно виборів правління містяться у Положеннях про вибори.
§ 42. Якщо предметом обговорення є службова дієвість члена правління чи комітету,
останні не голосують, проте повинні в разі необхідності бути присутніми на засіданні для надання потрібної інформації.
§ 43. Кожний член правління чи комітету не
може бути присутнім при обговоренні та винесенні рішень щодо питань, які стосуються його
громадянсько-правових інтересів чи тих же інтересів його дружини або його родичів чи споріднених з ним осіб аж до другого ступеня.
§ 44. Громадський голова або в разі його
відсутності його заступник головує на засіданні
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комітету, в інших випадках воно вважається недійсним.
Головуючий відкриває та закриває засідання,
веде засідання та підтримує порядок на ньому.
§ 45. Для винесення законного рішення необхідна абсолютна більшість голосів присутніх
членів комітету.
Головуючий голосує лише при однаковій кількості голосів, при цьому його голос має вирішальне значення.
Голосування є усним, за рішенням головуючого воно може відбуватися також за допомогою
вставання.
Вибори та призначення на посади за рішенням комітету можуть відбуватися за допомогою
бюлетенів.
§ 46. Засідання є відкритими, але як виняток
можуть бути закритими на вимогу громадського
голови або трьох членів комітету, за винятком
тих засідань, де обговорюються попередні плани
та проекти громади.
Якщо слухачі у будь-який спосіб перешкоджають обговоренню питань комітетом або поводять себе зухвало, головуючий має право і зобов’язаний після попереднього зауваження про
дотримання порядку видалити їх з приміщення.
§ 47. Про прийняті на засіданні рішення
складається протокол, який підписується головуючим, двома членами комітету та секретарем.
Протокол доступний для ознайомлення кожному члену громади.
ТРЕТЯ ГЛАВА
Про сферу впливу виконавчого органу громади
§ 48. Виконавчий орган у справах громади є
водночас і керуючим органом.
§ 49. Громадський голова керує та наглядає
за усім перебігом справ громадського правління.
Заступники громадського голови повинні
його в цьому підтримувати та відповідально виконувати всі покладені на них обов’язки.
§ 50. Громадському голові підпорядковані
всі службовці та службовий персонал громади,
відносно яких він здійснює дисциплінарну владу.
Він може призупинити дію рішення комітету стосовно тих службовців, які повинні бути
призначені на посади, проте право звільнення
останніх залишається за комітетом.
§ 51. З метою полегшення діяльності місцевої
поліції та інших установ комітет може для окремих
частин громади призначити проживаючих там виборних членів громади для підтримки громадського голови у виконанні відповідних доручень.

Призначення відбувається за пропозицією
громадського голови на той час, поки триває термін повноважень законодавчих органів.
Стосовно прийняття або відмови цього призначення діють положення § 19.
Призначені особи при виконанні доручень
повинні дотримуватися розпоряджень громадського голови.
§ 52. Громадський голова представляє громаду назовні та сприяє її діловим стосункам. Документи, за допомогою яких необхідно встановити заборгованість третім особам, повинні бути
підписані громадським головою та його заступником і завірені печаткою.
Якщо документ стосується діяльності, яка потребує згоди комітету або затвердження у вищій
інстанції, в ньому повинна знаходитись відповідна
резолюція у вигляді підписів двох членів комітету.
§ 53. Громадський голова готує для комітету
питання, які розглядатимуться на засіданні.
Він повинен привести у виконання прийняті
комітетом законні рішення, отримавши в разі необхідності їхнє затвердження у вищій інстанції.
Якщо громадський голова вважає, що ухвалене рішення перевищує сферу впливу громадської ради чи порушує чинні закони, у такому випадку він зобов’язаний, призупинивши виконання такого рішення, невідкладно направити його
до політичної крайової установи та протягом 3-х
днів отримати відповідну резолюцію.
§ 54. Громадський голова керує управлінням
громадського майна й очолює нагляд за його використанням, він завідує громадськими установами та наглядає за тими, які мають власні правління; він керує усіма громадськими справами та
контролює їх виконання, він виносить резолюції
у всіх громадських справах, які не належать до
сфери впливу комітету; він контролює установи,
які займаються опікою над бідними.
Громадський голова видає дозволи на організацію розпродажу з аукціону рухомого майна
та наглядає за дотриманням і точним виконанням
існуючих у цьому відношенні положень.
§ 55. Одним з найістотніших завдань громадського голови є управління місцевою поліцією (§ 27), якщо тільки певна діяльність останньої
не надана в межах закону окремим органам земельних князівств. Він повинен вживати відповідних
засобів для запобігання жебрацтву та висилки іногородніх жебраків у місця їхньої прописки (§ 9).
Громадський голова повинен у цьому випадку дотримуватися чинних законів та інструкцій.
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Він зобов’язаний вжити потрібних заходів
для управління місцевою поліцією та виділити
для цього необхідні кошти (§ 34).
У всіх випадках, де для забезпечення громадського благополуччя, напр., при епідеміях, не
вистачає заходів місцевої поліції або для запобігання небезпеки недостатньо сил громади, громадський голова невідкладно повинен звернутись до політичної крайової установи.
§ 56. Громадський голова забезпечує діяльність переносної сфери впливу громади.
Він повинен здійснювати цю діяльність у
передбачений законом спосіб або за розпорядженням відповідної інстанції в межах закону.
Якщо виконання певної діяльності повністю
або частково перекладене на громаду, то голова в
цьому відношенні повинен спиратися на рішення
комітету.
У випадках надзвичайної терміновості, коли
тривалість процедури отримання дозволу може
зашкодити справі, громадський голова може діяти на свій розсуд за умови подальшого невідкладного отримання дозволу комітету протягом максимум восьми днів.
Уряд може частково або повністю перекласти на свої органи певну діяльність переносної
сфери впливу.
§ 57. Якщо закони і норми, на яких ґрунтується діяльність місцевої поліції, що належить до
сфери впливу громади, вимагають використання
штрафних санкцій і якщо порушення цих законів
і норм не забороняється кримінальним кодексом,
у таких випадках громадському голові та двом
його заступникам належить право кримінального
покарання.
Призначення покарання відбувається за згодою більшості голосів з дотриманням дій, указаних у віснику законів № 34 Розпорядження Міністерства внутрішніх справ від 5 березня 1858 р.
Це кримінальне право здійснюється у переносній
сфері впливу громади. Іншого виду штрафи, такі,
як грошові штрафи або у випадку неспроможності оплати арешт, не можуть бути призначені.
Грошовий штраф надходить до фонду місцевих бідняків.
§ 58. Громадський голова може в управлінні
місцевою поліцією застосувати грошове покарання у розмірі до 25 гульденів, а у випадку неплатоспроможності – арешт до 5 днів, якщо виконання невідкладних розпоряджень робить необхідним такого роду штрафну санкцію.
Стосовно покарання діють положення § 57.
§ 59. За дії, які здійснює громадський голова
в порядку виконання своїх службових обов’язків,
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він відповідальний перед громадою, а стосовно
переносної сфери впливу – також і перед урядом.
Ця відповідальність громадського голови не
знімає відповідальності з заступників і призначених згідно з § 51 осіб за невиконання доручень,
покладених на останніх громадським головою.
П’ятий розділ
Про бюджет громади та комунальні податки
§ 60. Усе рухоме та нерухоме майно і всі
права громади та її громадських установ контролюються за допомогою проведення інвентаризації.
Кожний член громади має можливість ознайомлення з її даними.
§ 61. Основне майно та родові помістя громади та її установ не скорочуються.
Для поділу основного майна між членами
громади необхідно отримати відповідне рішення
ландтаґу.
§ 62. Управління майном громади та її установ здійснюється так, щоб прибуток з них був
максимально великим.
Надлишок прибутку в кінці року використовується для покриття потреб у наступному році
або вкладається у справу для отримання прибутку та приєднується до основного майна.
Поділ надлишку прибутку між членами громади може відбуватися лише за особливих обставин і за умови, що всі витрати громади тепер і
в майбутньому покриватимуться не з коштів комунального податку. (§ 87).
§ 63. Стосовно права та міри участі у використанні громадського майна належить поводитися згідно з раніше установленою практикою,
проте з обмеженням, що жоден член громади,
який має право використання громадського майна у разі, якщо для цього не існує спеціальних
винятків, не може користуватися прибутком з
останнього, окрім як для покриття витрат на потреби власного будинку або майна.
Якщо ж такої практики не існує, комітет, беручи до уваги вищезазначене правило, повинен
визначити положення, за якими відбуватиметься
участь у використанні громадського майна.
Крім того, цю участь можна поставити в залежність від сплати річного податку та замість
цього чи поряд з цим – від сплати коштів на господарські витрати.
Кошти, які залишилися після покриття потреб від використання громадським майном,
надходять до громадської каси.
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§ 64. Адміністративний рік громади збігається з адміністративним роком держави.
§ 65. Громадський голова щорічно повинен
складати попередній кошторис прибутків і видатків громади та громадських установ на наступний адміністративний рік і затверджувати це у
громадському комітеті мінімум за місяць до початку цього року.
Максимум через 2 місяці після закінчення
адміністративного року громадський голова повинен скласти річний звіт про прибутки та видатки громади та громадських установ і передати
це для перевірки громадському комітету.
Кошторис і річний звіт надаються громадським головою мінімум за 14 днів до передачі цих
документів на перевірку до громадського комітету для відкритого ознайомлення членам громади,
письмові зауваження останніх повинні враховуватись при перевірці.
§ 66. При веденні фінансових справ стосовно майна необхідно точно дотримуватися попереднього кошторису. Якщо протягом адміністративного року з’являються непередбачувані видатки, які повністю або частково не покриваються
відповідною рубрикою кошторису, але є невідкладними, громадський голова повинен для цього отримати відповідне рішення комітету.
У випадках надзвичайної терміновості, коли
тривалість процедури отримання дозволу може
зашкодити справі, громадський голова може дати
розпорядження про покриття необхідних видатків за умови подальшого невідкладного отримання протягом восьми днів відповідного рішення комітету.
§ 67. Усі видатки на цілі громади покриваються в першу чергу з прибутків, що надходять
до громадської каси.
§ 68. Якщо для покриття певних видатків існує
майно, спеціально призначене для цього, то в першу чергу використовуються прибутки з цього майна. Останні не можна витрачати з іншою метою.
§ 69. При об’єднанні двох або більше місцевих громад, кожна з яких володіє майном, в одну
прибутки з кожного окремого майна для покриття
витрат використовуються відповідно до укладеної
при об’єднанні угоди, за відсутністю останньої ж
відповідно до частки, яка припадає на кожне майно відокремленої в минулому громади.
§ 70. Витрати на податки, для здійснення нагляду та інші видатки, пов’язані з володінням і
використанням громадського майна у випадку,
якщо не вистачає необхідних коштів (§ 63), що
надходять до громадської каси, беруть на себе

члени громади відповідно до частки майна, яке
припадає на їхню долю.
§ 71. За відсутністю будь-яких інших положень, обов’язкових до виконання, такі видатки, як
кошти на утримання польових доріг, стічних канав
і т.п., які стосуються лише окремих землевласників, беруть на себе відповідальні за це особи, а стосовно гідротехнічних забудов, які проводяться в
інтересах землевласників, належить дотримуватись
положень від 10 листопада 1830 р.
§ 72. Для оплати на потреби громади видатків, не покритих згідно з § 67, комітет може ввести комунальний податок (гл. XV Закону від березня 1862 р.).
Видами цього податку є:
1. Надбавки до прямих податків або до податку на споживання м’яса і вина;
2. Служба на потреби громади;
3. Податки, які не відносяться до категорії
податкових надбавок.
§ 73. Як правило, надбавки до прямих податків на всі існуючі в громаді податки цього виду
розподіляються рівномірно на всі категорії цих
податків незалежно від того, є платник податків
членом громади чи ні. Власник земельного маєтку може при вступі до місцевої громади укласти
відповідну угоду щодо податків, які він повинен
сплачувати зі свого маєтку.
§ 74. Звільняються від надбавок до прямих
податків і взагалі не обкладаються комунальними податками:
1. Службовці державних, крайових установ
і громадських фондів, прислуга, військові особи
та їхні вдови і сироти на посадових окладах, а
також пенсії, комісійні гроші, пожертви на виховну справу і витрати на благодійництво;
2. Духівники та шкільні вчителі на державних посадах;
3. Нерухоме майно та прибутки з виробничих підприємств осіб, які не проживають на території громади.
§ 75. Якщо не можна застосувати § 69, то
розподіл надбавок до прямих податків відбувається рівномірно на всій території громади.
Видатки ж на певні облаштування, в якому
зацікавлений певний район та його мешканці,
напр., місцева криниця загального призначення ,
водопровід, освітлення вулиць та обкладення їх
бруківкою і т.п., а також видатки за виконання
службових обов’язків місцевого значення, напр.,
несення нічної варти тощо, поділяються на прямі податки, що сплачуються з будинку або з виробничого підприємства, що знаходяться на те-
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риторії району, а також з прибутків мешканців
цього району.
§ 76. Рішення щодо надбавок на податки та
комунальні податки на нові закупівлі та створення підприємств, які мають за мету в першу чергу
збільшення прибутків громади, а також щодо
погашення та сплати відсотків кредиту на придбання таких закупівель чи створення підприємств комітет може прийняти лише тоді, коли на
це дали згоду мінімум три чверті осіб, що мають
право голосу і які водночас сплачують не менш
як три чверті усіх передбачених прямих громадських податків.
Голосування відбувається проголошенням
„так” або „ні”. Стосовно представництва осіб, що
мають право голосу, для здійснення виборчого
права відповідними представниками діють положення, що містяться в „Законі про вибори громади”.
§ 77. Надбавка до податку на предмети споживання стосується лише використання зазначених предметів на території громади, а не виробництва останніх і торгівлі. (п. 15 Закону від 5 березня 1862 р.)
§ 78. Надбавки, які перевищують 50% прямих податків або 75% податків на предмети споживання, пов’язані з отриманням рішення крайового комітету.
Надбавки, які перевищують 75% прямих податків або 100% податків на предмети споживання,
здійснюються лише згідно з крайовим законом.
§ 79. Для громадських потреб комітет може
прийняти рішення про створення додаткових посад (робота на залізничній колії тощо).
Ця служба оцінюється в грошовому перерахунку, який розподіляється з урахуванням положень
§§ 73-76 відповідно до рівня прямих податків.
Роботу можуть виконувати придатні для
цього резервні особи, у випадку неможливості її
виконання сплачується відповідна сума до громадської каси.
Якщо отримана після оцінки сума за цю роботу зависока або з одночасно встановленими
надбавками до прямих податків перевищує той
процент цих податків, на який комітет може дати
згоду без ухвалення вищої інстанції, в цьому випадку вступають у силу положення § 78.
У крайніх випадках, де потрібне об’єднання
всіх суспільних зусиль, до роботи зобов’язані
бути задіяні всі придатні для цього особи.
§ 80. Уведення нових податків, які не належать до категорії надбавок до прямих податків і
податків на предмети споживання, а також підвищення вже існуючих податків цього виду по18

винно здійснюватись згідно з крайовим законом
(п. 15 Закону від 5 березня 1862 р.).
§ 81. Про рішення комітету стосовно комунальних податків будь-якого виду робиться офіційне повідомлення.
Особи, яких не задовольняють прийняті рішення, повинні свої зауваження подати громадському голові протягом 14 днів з моменту їх офіційного оголошення.
Якщо рішення комітету не потребує ухвалення вищої інстанції, ці зауваження розглядаються на спеціально скликаному для цього засіданні (§ 88), в іншому ж випадку вони долучаються до документів, які подаються для ухвалення відповідного рішення.
§ 82. Надбавки до податку та інші грошові
виплати, що здійснюються згідно із законом або
чинним рішенням комунальної установи для громадських цілей, стягуються відповідними органами під керівництвом громадського голови, а у випадку відмови оплати за відповідним рішенням
громадського голови в автономній сфері впливу
відбувається накладення арешту на рухоме майно,
що призначене для виплати заборгованості.
Якщо особа, яка зобов’язана виконувати певну роботу, відмовляється від неї, громадський
голова доручає цю роботу третій особі за рахунок особи, яка відмовилась, і стягує кошти так,
як інші грошові виплати. У разі небезпеки зволікання відповідальних осіб можуть примусити до
виконання дорученої їм роботи.
§ 83. Положення конкурсу за першість у будівництві церков, будинків пасторів, шкіл і доріг викладені в окремому законі. Конкурси, що здійснюються для певних потреб і підкріплені певними
правовими документами, залишаються в силі.
Шостий розділ
Про об’єднання громад у колективну
корпорацію
§ 84. Окремим громадам одного і того самого політичного округу надається право як стосовно автономної (§ 27), так і переносної сфер
впливу (§ 28), об’єднуватись у колективну корпорацію (п. VII Закону від 5 березня 1862 р.)
Угода про вид і спосіб діяльності колективної корпорації надається для затвердження до
політичної крайової установи з попередньою
згодою крайового комітету.
§ 85. Громади, які не мають засобів для виконання покладених на них у переносній сфері
впливу (§ 28) зобов’язань, керуючись крайовим
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законом, повинні бути об’єднані з іншими громадами того самого політичного округу в колективну корпорацію на увесь той час, поки ці зобов’язання не будуть виконані.
Після заслуховування думок громад, які
об’єднуються, керуючись крайовими законом,
визначаються вид і спосіб діяльності колективної
корпорації.
Якщо між окремими громадами не існує
угоди про розподіл відповідних коштів, рішення
щодо цього приймає крайовий комітет.
Сьомий розділ
Про нагляд над громадами
§ 86. Комітет ландтаґу слідкує за тим, щоб
родові маєтки і майно громади та її установ залишалися неушкодженими.
З цією метою крайовий комітет може вимагати надання інформації від громади та надсилати комісії для проведення перевірки.
Для дотримання права нагляду в необхідних
випадках комітет зобов’язаний надати відповідну
допомогу.
§ 87. Справами, рішення по яких, прийняті
громадським комітетом, підлягають затвердженню крайовим комітетом, окрім указаних у відповідних пунктах цього Закону (§ 2, 7, 78, 84), є:
1. Відчуження, застава або тривале навантаження виплатами по справі, яка стосується родових маєтків, майна громади або її установ;
2. Розподіл чистого прибутку між членами
громади (§ 62);
3. Отримання кредиту чи гарантії у випадку, якщо розмір кредиту чи гарантії з урахуванням уже існуючих боргів перевищує річні прибутки громади чи громадських установ (п. XVIII
Закону від 5 березня 1862 р.)
§ 88. Крайовий комітет вирішує долю скарг,
які надійшли на рішення громадської ради, у всіх
питаннях, вирішення яких покладене на громаду
не державою.
Скарги подаються громадському голові для
подальшого розгляду крайовим комітетом протягом 14-денного терміну з моменту оприлюднення
рішення або отримання повідомлення про нього.
Скарги можуть бути подані у той самий термін безпосередньо крайовому комітету; у цьому
випадку громадський голова отримує про це відповідне повідомлення.
§ 89. Крайовий комітет може на тих членів
громадського правління, які порушують їхні
обов’язки у справах автономної сфери впливу,

накласти грошовий штраф у розмірі до 20 гульденів, які надходять до громадської каси, або
відрядити комісію за рахунок осіб, які провинилися. При грубому порушенні чи тривалому нехтуванні обов’язків політична крайова установа
за згодою з крайовим комітетом може звільнити
цих осіб з їхньої посади.
Указані повноваження стосуються крайового комітету і по відношенню до вибулих членів
громадського правління з метою передачі справ і
обов’язків та здійснення ще незавершених громадських розрахунків на той термін, поки тривають їхні повноваження.
§ 90. Державне управління здійснює право
нагляду над громадами для того, щоб останні не
перевищували їхньої сфери впливу та не порушували чинних законів. (п. XVI Закону від 5 березня 1862 р.) Спочатку це право нагляду здійснює політична районна установа. З цією метою
остання може вимагати від громадського комітету передачу його рішень і необхідні пояснення з
цього приводу.
Окрім того, голова політичної установи або
депутат від його імені мають право бути присутніми на засіданнях громадського комітету і в
будь-який час висловлюватись: у голосуванні
вони беруть лише тоді участь, якщо є членами
комітету.
§ 91. Політична крайова установа уповноважена та зобов’язана затримати рішення громадського комітету або постанови громадського
правління, які перевищують сферу впливу цих органів або порушують чинні закони, проти чого можна подати скаргу до політичної крайової установи. Остання, якщо предмет стосується автономної
сфери впливу, приймає рішення лише після отримання попередньої згоди крайового комітету.
§ 92. У справах, які держава доручає виконувати громаді, скарги подаються до політичної
районної установи.
§ 93. Якщо громадський комітет ухиляється
або відмовляється виконувати передбачені законом зобов’язання, політична районна установа
під власну відповідальність повинна надати
громаді необхідну допомогу.
Якщо справа належить до автономної сфери
впливу громади і не виникає безпосередньої небезпеки, політична районна установа перед введенням відповідних заходів повинна отримати
згоду крайового комітету.
§ 94. Політична районна установа уповноважена на громадських голів, які порушують їхні
обов’язки у справах переносної сфери впливу,
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накласти грошовий штраф у розмірі до 20 гульденів, які надходять до громадської каси.
Якщо порушення обов’язків є таким, при
якому громадський голова більше не може виконувати справи переносної сфери впливу без порушення громадських інтересів, а громадський
комітет на подану вимогу не надає допомоги,
політична районна установа може для виконання
передбаченої діяльності на цей період призначити інший орган за рахунок коштів громади.
Як у цьому випадку, так і у зазначених в §
93 випадках потрібно діяти по можливості заощадливо, щоб не створювати можливих ускладнень у фінансових справах громади.
§ 95. Політична крайова установа може ліквідувати громадське представництво. За громадою
залишається право подання скарги до державного
міністерства без дії, що відстрочує це рішення.
Упродовж максимум 6 днів з моменту ліквідації повинні бути оголошені нові вибори. (п.
XVI Закону від 5 березня 1862 р.)
Політична крайова установа за згодою з крайовим комітетом повинна вжити необхідних заходів для тимчасового забезпечення діяльності до
призначення нового громадського представництва.
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРОМАДСЬКІ ВИБОРИ
ДЛЯ ГЕРЦОҐСТВА БУКОВИНА
ПЕРШИЙ РОЗДІЛ
Про вибори громадського комітету
ПЕРША ГЛАВА
Про виборче право та виборність
§ 1. Право голосу мають:
1. Члени громади, які є австрійськими громадянами і протягом не менше року сплачують
прямий податок з нерухомого майна, підприємства чи прибутку, що знаходяться на території
громади.
2. Серед належних до громади (незалежно
від сплати податку):
а) представники місцевого духовенства християнських конфесій та проповідники (раввіни)
єврейської віри;
б) службовці державних, крайових установ і
громадських фондів;
в) офіцери та військові особи з офіцерським
званням, які остаточно пішли у відставку, або
звільнились зі служби зі збереженням військового чину;
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г) перебуваючі на службі або на пенсії військові особи без офіцерського звання, а також
перебуваючі на службі або на пенсії військовослужбовці, якщо вони не належать до складу якогось військового корпусу;
д) доктори, які отримали академічний ступінь, та особи, які отримали магістерство у вітчизняному університеті;
е) керівники та старші вчителі народних
шкіл, а також директори, професори та викладачі
вищих навчальних закладів, що знаходяться на
території громади.
3. Почесні громадяни та громадяни в містах.
Окремим членам громади, що мають право
голосу, зараховуються також вітчизняні корпорації, фонди, общини та заклади, якщо вони підпадають під положення п. 1.
§ 2. Виборчого права позбавлені офіцери та
військові особи з офіцерським званням, що перебувають на службі, якщо вони на належать до
категорії членів громади § 16 громадського статуту, а також військові особи рядового складу, за
винятком резервістів, не покликаних до війська.
§ 3. Положеннями Кримінального кодексу
встановлюється, як і на який термін після призначення покарання визначається втрата активного та пасивного виборчого права. Права голосу
не мають:
а) особи, які визнані винними у скоєнні злочину;
б) особи, які внаслідок скоєння злочину
знаходяться під слідством (до його завершення);
в) особи, які визнані винними за вчинення
крадіжки, шахрайства, розкрадання або за участь
у цих злочинах (§§ 460, 461, 464 КК)
§ 4. Кожна особа здійснює виборче право, як
правило, індивідуально.
Винятки складають:
1. Особи, які не досягли 21-річного віку,
здійснюють виборче право через свого представника, жінки у шлюбі – через свого чоловіка, інші
особи жіночої статі, які досягли 21-річного віку,
– через уповноваженого.
2. Офіцери та військові особи з офіцерським
званням, які належать до категорії членів громади, вказаної в § 16 громадського статуту, можуть
здійснювати своє виборче право лише через уповноважену особу.
3. Особи, які для забезпечення громадських
потреб знаходяться поза межами громади, можуть здійснити своє виборче право через уповноважену особу.
4. Власники нерухомості чи промислового
підприємства, що знаходяться на території гро-
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мади, у випадку проживання в іншій громаді
можуть для здійснення свого виборчого права
уповноважити від свого імені керуючого справами підприємства або директора.
§ 5. Державу, землю та громадські фонди в
якості земле- чи домовласників або власників
промислового підприємства при здійсненні виборчого права представляє призначена відповідним адміністративним органом особа.
§ 6. Корпорації, общини та товариства здійснюють своє виборче право через тих осіб, які
призначені представляти їх назовні згідно з існуючим законним і суспільним положенням, або
через уповноважену особу.
§ 7. Співвласники нерухомості, що підлягає
оподаткуванню, мають лише ОДИН голос. Якщо
це подружжя, що проживає у шлюбі, виборче
право здійснює чоловік. В інших випадках для
здійснення виборчого права уповноважується
особа з їхнього кола або третя особа.
§ 8. Лише австрійські громадяни, що досягли 21-річного віку і не відносяться до категорій
осіб, зазначених в § 3 пп. а), б) та в), можуть бути
уповноваженими або представниками інших осіб
при здійсненні від їхнього імені виборчого права.
Уповноважена особа може представляти лише
одного виборця та повинна пред’явити належно
оформлене доручення.
§ 9. Виборними особами на посади членів
комітету чи заступників є лише ті члени громади
чоловічої статі, які мають право голосу, досягли
24-річного віку і мають усі громадянські права.
§ 10. Не можуть бути обраними:
1. Службовці громади, поки вони знаходяться на дійсній службі.
2. Особи, які користуються допомогою для
бідних, належать до штату прислуги або як поденники чи підсобні робітники не мають постійного заробітку.
§ 11. Окрім зазначених у § 3 пп. а), б) та в),
не можуть бути обраними:
а) особи, які визнані винними у скоєнні
злочину через користолюбство або злочину проти громадської моралі;
б) особи, які визнані винними у скоєнні правопорушення через користолюбство або згідно
з §§ 501, 504, 511, 512, 515 і 516 Кримінального Кодексу у скоєнні правопорушення проти
громадської моралі;
в) особи, на чиє майно проголошено конкурс або відбувається укладання мирової угоди
на увесь час, поки триває неплатоспроможність
чи процес укладання мирової угоди та після її
завершення в тому випадку, якщо особа, яка

заборгувала, визнана винною за § 486 Кримінального Кодексу.
г) особи, які внаслідок порушення дисципліни через користолюбство звільнені з роботи.
ДРУГА ГЛАВА
Про підготовку до виборів
§ 12. З метою проведення виборів громадського комітету громадський голова повинен підготувати точний список усіх членів громади, які
мають право голосу, так, щоб у ньому нагорі були занесені почесні громадяни, далі належні до
громади особи, вказані в § 1 п. 2 із зазначенням
їхньої ймовірної річної суми прямих податків,
далі в спадаючому порядку інші члени громади,
що мають право голосу, залежно від річної суми
прямих податків, що припадає на кожну особу із
зазначенням біля кожного імені відповідних сум
податків. У випадку, якщо двоє або більше виборців мають однакову суму, перевага надається
особі, яка старша за віком. У кінці списку підсумовуються всі річні суми.
§ 13. На основі цього списку утворюються
виборчі органи. Як правило, їх три. У випадку,
коли кількість виборців мала та інтервал між
окремими податковими недоїмками незначний,
створюються лише два виборчі органи.
Рішення щодо цього приймає політична
крайова установа.
З метою створення виборчих органів указані
у вищезгаданому списку загальні суми податків
поділяються на три або на дві рівні частини.
Визначені у такий спосіб виборці, які сплачують першу третину загальної суми податку,
належать до першого, ті, що сплачують дві третини – до другого, а інші – до третього виборчого органу.
При створенні лише двох виборчих органів
указані у списку виборці, які сплачують половину загальної суми податку, належать до першого,
а всі інші – до другого виборчого органу. Якщо
при створенні виборчих органів загальна сума
податку розподіляється так, що необхідно розділити податкову недоїмку окремого виборця,
останній зараховується до того виборчого органу, де повинна сплачуватися більша частина податкової недоїмки.
§ 14. Почесні громадяни та зазначені в § 1 п.
2 члени громади, що мають право голосу, належать до першого виборчого органу.
Громадяни в містах, якщо вони через їхню
податкову недоїмку не належать до першого ви-
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борчого органу, обирають у будь-якому разі в
останньому.
§ 15. Якщо виборчий орган не складається з
виборців, кількість яких, як мінімум, удвоє перевищує кількість осіб, які обираються до комітету,
то цей виборчий орган поповнюється наступними зі списку (§ 12) особами, обкладеними податками, до необхідної кількості. Сума податку після цього поповнення першого виборчого органу
всіх платників податку розраховується від загальної суми податку, а залишок ділиться на дві
рівні частини. Ті виборці, які сплачують першу
частину цього залишку, утворюють другий,
останні – третій виборчий орган. Тут діють положення § 13.
У випадку створення лише двох виборчих
органів усі виборці, які залишились після поповнення першого виборчого органу, утворюють
другий виборчий орган.
§ 16. Кількість осіб, що обираються на посади членів комітету та їхніх заступників, розподіляється згідно з § 13 Статуту рівномірно по усіх
виборчих органах.
§ 17. Громадський голова повинен для кожного виборчого органу скласти окремі списки
виборців.
Ці списки вивішуються для ознайомлення за
чотири тижні до початку виборів, про що робиться офіційне повідомлення з установленням
восьмиденного терміну для заперечень.
Комісія у складі громадського голови та чотирьох членів, обраних комітетом, розглядає заперечення, що вчасно надійшли, протягом максимум трьох днів і водночас вносить необхідні
виправлення. Для перших виборів ця комісія
складається з громадського голови та обраних
ним чотирьох довірених осіб.
У разі затягування виправлення можна подати скаргу до політичної крайової установи.
Скарга повинна надійти протягом максимум
трьох днів після повідомлення про відмову до
комісії, яка невідкладно подає цю скаргу до політичної крайової установи. Рішення політичної
крайової установи стосовно виборів, що проводяться, є остаточним.
За вісім днів до початку виборів не можна
вносити ніяких змін до списку виборців.
§ 18. Про проведення виборів громадський
голова робить офіційне повідомлення мінімум за
8 днів до їхнього початку із зазначенням місця та
дня проведення виборів, години початку та строку голосування, а також кількості членів громадського представництва, що обираються, від кожного виборчого органу.
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§ 19. Політична крайова установа слідкує за
підготовкою до виборів, для того щоб після закінчення терміну повноважень законодавчих органів нове громадське представництво змогло
розпочати свою діяльність.
ТРЕТЯ ГЛАВА
Про перебіг виборів
§ 20. Вибори проводяться виборчою комісією. Остання складається з громадського голови
або його заступника в якості голови та чотирьох
обраних громадським головою членів громади в
якості довірених осіб.
Політичний крайовий орган може відправити на вибори представника з повноваженнями
перевірки дотримання закону та громадського
порядку.
§ 21. Виборчі органи обирають у різні дні.
Спочатку обирає третій, потім другий і
останнім – перший виборчий орган.
Кожен виборець може обирати з усіх членів
громади будь-яку виборну особу незалежно від
виборчого органу, до якого він належить.
§ 22. Процедура виборів відкрита. Перед початком голосування голова виборчої комісії
ознайомлює усіх виборців зі змістом §§ 9-11 даних положень про вибори, пояснює процес голосування та підрахунку голосів і закликає віддати
свої голоси на благо громади за власними переконаннями без будь-якого стороннього впливу.
§ 23. Голосування розпочинається в окремих
виборчих органах з того, що члени виборчої комісії, які мають право обирати у відповідному
виборчому органі, першими віддають свій голос.
Потім член виборчої комісії кличе голосувати
виборців у тій послідовності, в якій їхні імена
занесені у список виборців.
Виборці, які прийшли на передвиборні збори після оголошення їхнього імені, обирають
лише після здійснення виборчого права усіх інших виборців зі списку і в такий спосіб повинні
зареєструватись у виборчій комісії.
§ 24. Кожний виборець повинен назвати
осіб, які він обирає на посади членів комітету та
заступників, у тій кількості, яку обирає той виборчий орган, до якого він належить.
§ 25. Третя особа від імені виборця може бути допущеною лише у випадках, зазначених у §§
4–7 та за умови подання відповідного документа,
що засвідчує її особу.
§ 26. Після кожного голосування у присутності виборця ставиться позначка у відповідній
рубриці списку біля імені останнього.
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Одночасно названі імена зазначаються в контрольному списку так, що при першому голосі,
відданому за особу на посади члена комітету чи
заступника, її ім’я заноситься у відповідну рубрику, а у рубриці поряд ставиться число 1, при
другому відданому голосі за цю ж особу ставиться число 2 і т.д.
§ 27. Як тільки всі присутні виборці даного
виборчого органу проголосували, голова виборчої комісії оголошує голосування завершеним.
Виборча комісія зразу ж порівнює результати по двох списках, виправляє можливі помилки,
підписує та приступає до підрахунку голосів.
§ 28. У кожному виборчому органі ті особи,
які на посади членів комітету, і ті, які на посади
заступників набрали найбільшу кількість голосів,
вважаються обраними.
Якщо однакову кількість голосів отримало
більше осіб, ніж це потрібно для обрання членів
комітету чи заступників певного виборчого органу, питання про перемогу вирішується жеребкуванням.
§ 29. Якщо вибір падає на особу, яка не може бути обраною або яка надала відповідну причину для неучасті у виборах, то обраною на посади члена комітету або заступника вважається
наступна особа, яка у відповідному виборчому
органі отримала найбільшу кількість голосів.
Це саме стосується незалежно від указаного
у § 19 Статуту грошового штрафу осіб, які не
надали обґрунтованої законом підстави для відмови в участі у виборах.
§ 30. Особі, яка вже обрана як член комітету
від одного виборчого органу, не повинні дораховуватися голоси від виборчого органу, який обирає пізніше.
Якщо це стається, необхідно звернути увагу
особи, що голосує, на те, що її голос враховуватися не буде.
Якщо вже обрану як заступника особу у виборчому органі, який обирає пізніше, обирають
членом комітету, то його місце як заступника
займає особа, яка у відповідному виборчому органі отримала найбільшу кількість голосів.
§ 31. Після закінчення виборів усі члени виборчої комісії підписують виборчий протокол,
який разом з долученими до нього документами
передається на зберігання громадському голові.
Громадський голова оголошує результат виборів і надсилає відповідне повідомлення до політичної районної установи. Остання залишає за
собою право без подання скарги до політичної
крайової установи визнати вибори недійсними,

якщо в них отримали перемогу особи, які не мають права бути обраними.
§ 32. Заперечення щодо перебігу виборів подаються протягом преклюзивного терміну у вісім
днів після закінчення виборів громадському голові, який у трьохденний термін передає їх для
ухвалення відповідного рішення до політичної
крайової установи.
Якщо у восьмиденний термін не надійшло
жодного заперечення або ті, що надійшли, відхиляються як неправомірні, відбуваються вибори
виконавчого органу громади.
ДРУГИЙ РОЗДІЛ
Про вибори громадського правління
§ 33. За запрошенням найстаршого за віком
члена новообраного комітету всі члени останнього
повинні у зазначений день та зазначену годину зібратися на вибори громадського правління.
Ті члени комітету, які не з’являються на вибори або покидають їх до їхнього завершення без зазначення достатньо поважних причин, сплачують
штраф, розмір якого, залежно від рішення громадської ради, може сягати 20 гульденів.
§ 34. Голова політичної районної установи
має право для дотримання законності бути присутнім на виборах або надіслати з цією метою
свого заступника. Для цього його завчасно необхідно повідомити про день та годину майбутніх
виборів.
§ 35. Вибори проводяться найстаршим за віком членом новообраного комітету із залученням
двох обраних ним членів засідання.
§ 36. Особами, які можуть бути обраними на
посади членів громадського правління, є лише
члени комітету.
Винятки складають:
1. Особи, які не мають місця проживання в
громаді;
2. Службовці придворних, державних, крайових установ і громадських фондів, а також
прислуга;
3. Духовні особи всіх конфесій. Особи, які
знаходяться в родинних стосунках першого та
другого ступеня, не можуть одночасно бути членами громадського правління.
§ 37. Вибори відбуваються лише у випадку,
якщо на них присутні три чверті усіх членів комітету та за наявності абсолютної більшості голосів присутніх.
За рішенням комітету вибори можуть відбуватись усно або за допомогою виборчих бюлетенів.
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У першому випадку діють положення § 26, у
другому всі виборчі бюлетені сортуються по іменах і заносяться у список для голосування.
§ 38. Спочатку проводяться вибори громадського голови.
Якщо при голосуванні не набрано абсолютної більшості голосів, призначається повторне
голосування. Якщо цього результату не досягнуто після двох голосувань, призначаються нові
вибори, які обмежуються двома кандидатами, що
отримали більшість голосів при попередніх голосуваннях.
За рівної кількості відданих голосів рішення
на користь того чи іншого кандидата ухвалюється за допомогою жеребкування. Голос, відданий
за кандидата, який не бере участі у повторному
голосуванні, вважається недійсним.
Обраною у повторному голосуванні є особа,
яка отримала найбільшу кількість голосів. При рівній кількості голосів проводиться жеребкування.
§ 39. Після закінчення виборів громадського
голови проводяться вибори заступників.
Кожен виборець указує стільки імен, скільки
необхідно обрати заступників. При перевищенні
цієї кількості подальші імена не враховуються.
На цих виборах діють положення § 38, якщо
при голосуванні не набрано абсолютної більшості голосів.

При призначенні нових виборів обмежуються тими кандидатами, які при попередніх голосуваннях набрали більшість голосів. Кількість цих
осіб повинна бути вдвічі більшою за кількість
заступників, які обираються.
§ 40. Якщо обрана на посаду заступника
особа знаходиться з обраним громадським головою в родинних стосунках першого або другого
ступеня, то на посаду заступника призначаються
нові вибори.
Якщо на посаду заступників обрано двох або
більше осіб, які знаходяться у зазначений спосіб у
родинних стосунках, обраною вважається особа,
яка набрала більшість голосів або при рівній кількості голосів виграла за допомогою жеребкування.
Для обрання інших заступників призначаються нові вибори.
§ 41. Про перебіг виборів громадського правління ведеться протокол, який підписується головою виборів і всіма членами комітету, який з
усіма виборчими актами зберігається у громаді.
§ 42. Якщо заступник або голова протягом терміну їхніх повноважень залишають свої посади, в
дію вступають положення §§ 33–41. У першому
випадку про вибори оголошує та веде їх громадський голова, у другому випадку – заступник громадського голови. Положення щодо родинних стосунків діють уже на новообрані особи.

Матеріал надійшов до редколегії 8 вересня 2008 року.
Рекомендований до опублікування у «Віснику» науковим редактором П.С.Пацурківським.
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АНТИНОМІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СВОБОДИ
Постановка проблеми. Теоретичний розвиток політичної думки і сама політична реальність доводять, що проблема свободи була і залишається актуальною в житті окремої людини і
суспільства як політичного цілого. Політична
свобода проголошується як одна з основ демократичної системи, яка передбачає здійснення
комплексу політичних прав і свобод. Проблематика політичної свободи є фундаментальною з
давніх часів, відколи людство прагне змінювати
існуючі форми влади і політичних відносин у
напрямку їх більшої відповідності інтересам суспільства. Політична свобода – один з визначальних критеріїв вільного суспільства, сутнісний
показник цивілізаційного підходу до соціуму як
у ретроспективі, так і у перспективному баченні.
В контексті філософсько-правового дискурсу особливого сенсу набуває проблема багатогранності політичної свободи, антиномії якої
взаємодоповнюють одна одну, сприяють досягненню цілісності інституту політичної свободи.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Суперечлива природа феномена свободи вимагає
концентрації уваги на тих роботах сучасних авторів, які уможливлюють аналіз недостатньо дослідженої площини політичної свободи, особливо її антиномічних аспектів. Йдеться про праці
провідних філософів сучасності: І. Берліна, Ю.
Габермаса, А. Гелнера, Дж. Кемпбелла, К. Ясперса. Засадничою є концепція політичних значень
свободи І. Берліна, за якою існує два поняття, дві
антиномії свободи – „позитивна” і „негативна”
[9, с. 19-33]. Ю. Габермас, звертаючись до вказаних понять, називає права громадян держави,
насамперед право на участь у політичному житті
й право на політичну комунікацію, позитивними
свободами [5, с. 340]. К. Ясперс, перераховуючи
шістнадцять ознак політичної свободи, зауважує,
що зміст свободи розкривається в житті, яке сповнене протиріч [11, с. 168].
Значний доробок в осмислення та дослідження теорії політичної свободи зроблений російськими й українськими науковцями. Праці
М.В. Баглая, М.С. Бондаря, О.П. Семітка, Ю.Ф.
Кравченка, В.В. Речицького, В.Й. Скиби висту-

пають ґрунтовною базою розробки нових поглядів на феномен політичної свободи у найрізноманітніших ракурсах, одним з яких є здійснене
автором статті дослідження антиномій політичної свободи.
Мета статті полягає в дослідженні антиномій політичної свободи як способу пізнання
сутності політичної свободи, а також у з’ясуванні протиріч політичного життя, які відображені в
антиноміях політичної свободи.
Виклад основного матеріалу. Політичну
свободу можна визначити як природну, невідчужувану від людини та соціальних спільнот властивість. Вона створює можливість вираження
індивідами своїх думок і дій відповідно до правових норм, а також сприяє реалізації їх інтересів
у політико-владних відносинах. В сучасному світі політична свобода виступає відносно самостійним соціальним інститутом. Це обумовлює її розгляд, по-перше, як моделі й основного принципу
політико-владних відносин, організації людей на
основі загальних цілей, цінностей, норм і правил,
по-друге, як реалізації цієї моделі в структурі політичної діяльності індивідів і всього соціуму.
Політична свобода визначається мобільністю особи, яка прагне знайти своє власне місце в
соціальному просторі, а ідейний плюралізм так
чи інакше спричиняє появу партійності як засобу
політичного впливу на владу. В свою чергу, це
прискорює розкриття потенційних можливостей
людини щодо самозбереження або самозахисту
особистих інтересів. Можливість для людини
через політичну активність ефективно брати
участь у соціальному управлінні, представляти і
захищати свої інтереси у відносинах з іншими
учасниками громадського співжиття та соціальними інститутами, можливість впливати на
управлінські рішення й існуючий суспільний порядок – все це є складовими політичної свободи
індивіда [6, с. 6]. Водночас, „політична свобода
сама по собі не може бути метою, а є тільки умовою для забезпечення життя і розвитку населення
за посередництвом низки заходів соціально-економічного і культурного характеру, котрі не можуть
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бути прийняті самоврядним населенням на свою
користь”, – відзначав М. Драгоманов [8, с. 388].
У науковій літературі під політичною свободою найчастіше розуміють конкретні, юридично закріплені політичні права й свободи людини. М.В. Баглай зазначає, що вони уособлюють
демократію, відображають ступінь участі громадян у суспільних і державних справах, в цілому,
є найбільш „чуттєвим нервом свободи” [1, с.
217]. На думку К. Ясперса, політична свобода
належить народу, є внутрішньою свободою його
політичного стану [11, с. 171].
Справді, політичні права й свободи відображають правовий характер політичної свободи, її правову реалізацію в суспільстві. Неправова політична свобода не може бути реалізована.
Однак сутність політичної свободи не слід зводити
до переліку політичних прав і свобод, які надаються людині державою. Адже інститут політичної
свободи як спосіб існування соціуму – це й можливість постійного заперечення доцільності форм
політичного життя, інститутів і доктрин, можливість саморозвитку, самовизначення, самовідновлення суспільства. Це свобода основоположного,
„субстанціонального” вибору людиною форм існування й напрямків розвитку цивілізації.
Отже, політична свобода може і повинна
розглядатись як правова основа взаємовідносин
держави й громадянського суспільства. Звідси
можна вивести одну з основних антиномій політичної свободи. З одного боку, її нормативноправовий характер передбачає підтримку існуючого громадського порядку, який забезпечується
державним примусом. Громадянське суспільство
забезпечує нерозривний зв’язок інституту політичної свободи з правовим статусом громадян,
єдність соціальних і правових основ взаємовідносин людини з державою. З іншого боку, політична свобода може розглядатись як „раціональне заперечення попередньої доцільності”, тобто,
як здатність виступати проти існуючих правових
стандартів і норм політичного життя, можливість
змінювати форми суспільного устрою й політичну систему в цілому.
Суспільство самоорганізується шляхом
встановлення нормами моралі та права певного,
обов’язкового для всіх суспільного порядку. Його елементи є умовами співжиття індивідів і можуть бути об’єктами соціальних інтересів – цілями й засобами політичної діяльності. Політична свобода і, відповідно, політична активність
людей можуть бути зорієнтовані на збереження
умов існування останніх у межах існуючого соціального порядку або через його зміну. Зазначе26

на антиномія ґрунтується на тому, що політична
свобода, по-перше, визначається рівнем розвитку
громадянського суспільства, його економічною,
соціальною, суспільно-політичною організацією,
по-друге, сама політична свобода, ступінь її гарантованості й реалізації визначає розвиток соціуму. Таким чином, інститут політичної свободи
виступає інструментом самовизначення суспільства, його самоорганізації.
Наступні антиномії, що стосуються сутності політичної свободи – це „свобода негативна” –
„свобода позитивна”, „зовнішня” – „внутрішня”.
Тут відбувається протиставлення негативної
„свободи від” втручання в особисту сферу з боку
держави та інших членів суспільства позитивній
„свободі для”, що заснована на творчій самореалізації особистості. „Свобода від” виступає у світі, в якому індивід має визначений простір ідей
та дій без можливості наразитися на обмеження і
репресії. „Свобода від” – не самоціль, а умова
саморозвитку. „Свобода для”, або позитивна
свобода, уможливлює дію відповідно до власної
системи цінностей і власних цілей. Друга свобода є більш життєвою і повнішою [10, с. 216].
Зовнішня свобода індивіда припускає вибір
варіантів поведінки з урахуванням різноманітних
засобів, способів і форм обмежень. Такими можуть виступати не тільки моральні норми, юридичні закони заборонного характеру, а й сам
факт співіснування безлічі індивідів з їх суспільними правами. Внутрішня свобода – це не схована свобода. Вона реально існує у розумінні звільнення людини усередині себе від оков власних
упереджень, уявлень та образів [10, с. 215].
Для того, щоби зрозуміти специфіку реалізації політичної свободи в житті суспільства, потрібно докладніше розглянути антиномію „негативної” і „позитивної” свободи. Негативна політична свобода – як свобода від насильства, примусу, жорстокості, диктату з боку держави й інших людей –протиставляється позитивній. Але
відразу постає проблема відсутності однозначного визначення того, що таке позитивна свобода.
Індивідуалістичне розуміння свободи як захисту
особистості, недоторканості власності тощо
складнощів не викликає. На відміну від питання
– для чого власне людині так потрібна свобода.
Це, зокрема, відображено в розмежуванні двох
понять свободи в англійській мові, які є основою
двох концепцій свободи: „liberty”– як обмеження
примусу, звільнення та „freedom”– перш за все,
як свобода вибору.
Загалом позитивну свободу можна визначити як можливість самовдосконалення, само-
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розвитку особистості, розкриття внутрішнього
потенціалу, творчих здібностей. Водночас, деякі
дослідники вважають таке твердження недостатнім. Виділяється більш глобальне призначення свободи, а саме, забезпечення людству власного збереження разом зі здатністю розвитку культури. З
іншого боку, поняття позитивної й негативної свободи пов’язують із такими категоріями, як внутрішня й зовнішня свобода. Слід погодитися з російським вченим М.С. Бондарем, який вважає, що
розгляд свободи як фактичного й правового становища людини в суспільстві й державі припускає
виокремлення трьох форм і рівнів її здійснення.
На першому рівні свобода проявляється як
внутрішня характеристика особистості, яка іманентно їй притаманна й відрізняє від інших живих істот. Це свобода волі, яка є основою формування
соціальної регуляції. З наявністю свободи волі
пов’язують юридичні якості особи як суб’єкта права, члена громадянського суспільства: правоздатність, дієздатність, деліктоздатність.
Другий рівень і, відповідно, наступний аспект свободи як „генетичної свободи самореалізаційних засад в суспільстві” характеризують
свободу з точки зору стану, положення людини в
суспільстві. На цьому рівні індивід не тільки стає
володарем свого життя і власної людської особистості, але й протиставляє себе соціальному середовищу. Тут відбувається налагодження взаємовідносин на принципах, що характеризують
ступінь єдності індивідуальних і класових (суспільних) інтересів, рівень демократизму і самоорганізації цих відносин. В цьому випадку у категорії свободи виражається досягнутий рівень
не тільки самопізнання особистості, але й пізнання загальних законів природи і закономірностей розвитку людського суспільства в цілому.
Вказаний аспект свободи характеризується як
звільнення особистості від обмежень і насилля (у
формі економічного або політичного примусу,
національного пригнічення, дискримінації тощо).
Відбувається закріплення статусу індивіда як
громадянина. Це, так званий, „негативний” рівень свободи – „свобода від...”.
Третій рівень свободи особи як основи самоорганізації населення й взаємовідносин людини, суспільства й держави відображає свободу як
діяльнісну характеристику особистості. Людина
виступає не тільки як самостійна, незалежна особистість, але як діяльнісний суб’єкт. Свобода
припускає тут широкі можливості для вибору
різних варіантів активної поведінки. Це позитивна свобода, „свобода на...”. Вона розкривається
через конкретні права й свободи, правові стиму-

ли. Вказаний рівень, на відміну від негативного,
більшою мірою відображає ідеї колективізму [3,
с. 165-169]. Поєднання цих рівнів свободи дозволяє, з одного боку, відобразити автономію особистості, її значення як вищої цінності, з іншого,
– вважати свободу основою всіх сфер життєдіяльності суспільства.
Інше розуміння співвідношення зовнішньої
й внутрішньої свободи в політичному аспекті
містить концепція І.О. Ільїна. Під зовнішньою
свободою автор розумів свободу віри, поглядів і
переконань, до якої інші люди не мали би права
втручатися з насильницькими приписами й заборонами. Це „негативна свобода”, що захищає
людину від насильства з боку інших людей. Зовнішня свобода дається людині для внутрішнього
самозвільнення. Негативна свобода є лише шляхом, який веде до позитивної свободи; засіб, що
веде до мети. Політична свобода є різновидом зовнішньої свободи: людині надається можливість
самостійно говорити, писати, вибирати, вирішувати й подавати свій голос у справах суспільного
устрою. Зовнішня свобода дається людині для того, щоб вона внутрішньо виховала і звільнила себе.
В свою чергу, політична свобода, що припускає
людину внутрішньо вільною і такою, що самовизначається, дається їй для того, щоб вона могла
виховувати „інших до свободи” [7, с. 89-107].
Слід погодитися з визначенням зовнішньої,
негативної свободи як такої, що звільняє від насильства, примусу, тиску, дискримінації тощо та
конституює статус людини як громадянина. Далі,
дотримуючись класифікації Ільїна, йде рівень
внутрішньої свободи, що припускає самозвільнення людини, розвиток її внутрішнього світу,
усвідомлення нею самої себе, своєї ролі й творчих
можливостей. Загалом, це є тим, що розуміють під
позитивним змістом свободи. Тому, можна зробити
висновок про нерозривний зв’язок цих понять. Позитивна свобода припускає розкриття внутрішнього світу людини. Внутрішня свобода є змістом позитивної свободи. Не випадково багато дослідників
приділяли таку увагу саме внутрішній свободі людини, незважаючи на складність об’єктивних оцінок і визначень цієї сфери.
Становлення інституту політичної свободи
неможливе без переходу від негативної до позитивної свободи, критерієм якої є самореалізація
індивіда і суспільства в цілому, іншими словами,
творчий саморозвиток, духовний і моральний
прогрес. Негативна політична свобода визначає
правовий статус людини як громадянина на основі
обмеження інтересів та індивідуалізації людини,
встановлює межі свободи. Відсутність позитивної
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свободи та відповідальності індивіда й суспільства
перешкоджає розвитку останнього в напрямку прогресу. Така ситуація небезпечна відособленням
індивідів, анархією або диктатурою. Наявність демократичних політичних інститутів ще не є гарантією реалізації позитивної свободи.
Наповнюючись новим змістом у різні історичні епохи, політична свобода з’являється як
модель і основний принцип взаємовідносин індивіда, суспільства й держави. Водночас, вона є
й практичною реалізацією, відтворенням цієї моделі в конкретних формах суспільно-політичних
відносин, у структурі політичної практики. Так
виникає антиномія „формальної” – „реальної”,
„можливої” – „дійсної” свободи, яка пов’язана із
проблемою реалізації ідеальної моделі інституту
політичної свободи в конкретній практиці політичного життя. Звідси випливає протиставлення
політичної свободи як дійсної, реальної свободи
людини, свободи її вибору й дії, політичній свободі як міфу, яка ніде й ніколи не реалізується на
практиці в повному обсязі. Наприклад, принцип
вільної та рівноправної участі всіх громадян у
соціальному управлінні – принцип народовладдя
– об’єктивно виникає з потреби всіх людей у
справедливості й свободі. Однак недостатньо
лише проголосити принцип народовладдя в конституції. Не менш важливо визначити процедуру
його реалізації. Історичний досвід свідчить про
те, що проголошення народовладдя без правового визначення ефективної технології його практичного здійснення перетворює цей принцип у
порожню декларацію, яка зафіксована на папері.
Народовладдя ж, у кінцевому підсумку, покликане забезпечити постійну присутність об’єктивних інтересів кожної людини в управлінських
рішеннях всіх рівнів, у всіх елементах соціального порядку. Кращою гарантією цього є наявність
для кожної людини реальної перспективи усвідомлювати, представляти і захищати свої інтереси на всіх рівнях соціального управління.
В свою чергу, антиномія „формальної” –
„реальної” свободи підтверджується антиномією
„можливості„ й „дійсності” як категорій діалектики. Функціональне призначення останніх полягає в тому, щоби відобразити взаємозв’язок
станів об’єкта, етапів його розвитку. Але в теорії
розвитку категорії „можливість„ і „дійсність”
позначають не будь-які найближчі стани, а лише
ті, які кваліфікуються саме як різноякісні [2, с.
182]. В юридичній науці та практиці категорії
„можливість” і „дійсність” використовуються як
у їх власне філософській інтерпретації, так й у
значеннях, що враховують специфіку правової
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сфери. Їх філософське розуміння не дозволяє повною мірою виразити якісну своєрідність техніко-юридичного закріплення правової можливості
та дійсності [2, с. 182]. Осмислюючи проблему
співвідношення вказаних парних категорій в
праві, необхідно звернути увагу на специфіку
політичної свободи в цих категоріях, зумовлену
багаторівневим характером розвитку права.
Висновки. Таким чином, антиномічність є
невід’ємною властивістю інституту політичної
свободи, засвідчує множинність його якостей і
характеристик. Антиномічність політичної свободи відображає об’єктивні закономірності функціонування політичного життя та визначає багатоваріантність політичного вибору. В свою чергу,
діалектичний аналіз антиномій інституту політичної свободи демонструє неможливість їх вирішення за принципом пріоритетного розвитку однієї з
них. Антиномії вимагають не вибору між антитезами, а визнання об’єктивності їх існування. При
цьому передбачається не просто механічне поєднання протилежних засад, але й їх взаємодія, взаємовплив, компроміс, тобто справжня єдність.
У проявах антиномій свободи вибору й
свободи дії, позитивної й негативної, можливої й
дійсної свободи виявляються глибокі протиріччя
цього інституту в сучасних демократіях. По-суті,
ідеал політичної свободи як основи демократії
більшою мірою припускає реалізацію її політико-правових основ. Гарантіями свободи в цьому
випадку виступають пріоритет права, поділ влади, виборність органів влади, економічна свобода, приватна власність.
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ANTINOMIES OF THE POLITICAL FREEDOM
Summary
Antinomies are an essential part of the institution of the political freedom. This feature achieves plurality of the qualities and characteristics of the political freedom. Antinomies of the political freedom reflect
objective contradictions of the political being and determine multidirection of the political choice.
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ
ПОСЛУГ СУБ’ЄКТАМИ, НАДІЛЕНИМИ ПУБЛІЧНО-ВЛАДНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ
Постановка проблеми Сучасний цивілізаційний процес характеризується поглибленням
гуманістичної спрямованості в діяльності держави в особі її органів, наділених публічновладними повноваженнями. Таке спрямування
призводить до зміни самої сутності діяльності
держави, і з 80-х років минулого століття в ряді
західноєвропейських держав починає застосовуватись так зване публічне адміністратування,
тобто діяльність виконавчих владних структур з
чисто управлінської перетворюється в так звану
«сервісну» (з надання послуг суб’єктами, наділеними владними повноваженнями). Україна,
включившись у загальноцивілізаційні процеси
після проголошення незалежності, також спрямовується до створення аналогічного механізму
публічного адміністратування, проте цей процес
ускладнюється існуванням пережитків попередньої адміністративно-командної системи. Незважаючи на те, що ще в Концепції адміністративної реформи (1998р.) визначено нову спрямованість у діяльності органів виконавчої влади,
проте за десятиліття, що минуло з того часу, так і
не прийнято базові нормативні акти (Адміністративно-процедурний кодекс, законодавчий акт
про надання адміністративних послуг тощо) , які
сприяли б цьому процесу.
Мета статті полягає в обґрунтуванні, виходячи з історико-еволюційного контексту, необхідності визначення на інституційному рівні
діяльності з надання адміністративних послуг.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідження вищезазначеної проблематики на
сьогодні мають епізодичний несистемний характер і в основному зосередженні на окресленні
нового явища для вітчизняної науки і практики –
публічного адміністратування. Серед досліджень
з цієї проблематики виділяються праці В.
Авер’янова, І. Коліушко, О. Кузьменко, В. Тимощука та ін. Дослідження історичних передумов виникнення нового правового явища взагалі
вітсутнє у вітчизняній юридичній науці, тому в
основному використовувалися при написанні
статті праці історичного й економічного характеру, зокрема дослідження Мочерного С.В., Ларіна Я.С., Челенкова А.П., Шканова О.М., Шнірельмана В.А. та інших науковців.
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Виклад основного матеріалу. Діяльність з
надання послуг відноситься в доктринальних
джерелах до четвертого великого суспільного
поділу праці. Її зародження відоме з часів Стародавнього Риму. Проте в сучасному розумінні її
становлення розпочалось у кінці ХІХ ст., а найбільша інтенсивність спостерігається з 80-х рр.
ХХст. В Україні цей процес розпочався тільки з
кінця 90-х рр. і на сьогодні ще не має чіткого законодавчого унормування.
За даними державних статистичних органів, доля послуг у валовому національному продукті розвинених індустріальних країн складає
від 2/3 до 3/4. У США на межі тисячоліть становить 78%, а число працюючих у цій сфері досягло 80% від загальної чисельності зайнятих [13, с.
32, 336]. У зв’язку з економічним ростом у більшості країн спостерігається одна й та ж закономірність: з ростом рівня доходу на душу населення
сільськогосподарський сектор поступово втрачає
свою провідну роль, поступаючись спочатку промисловості, а потім сфері послуг. Процес деіндустріалізації економічно розвинених країн уже вплинув на структуру всієї світової економіки: якщо в
1980р. послуги складали приблизно половину світового обсягу виробництва, то до середини 90-х рр.
їх доля досягла вже майже 2/3 світового валового
внутрішнього продукту [9, с.11].
Для усвідомлення сутності цієї тенденції
необхідно розглянути увесь еволюційний процес
розвитку продуктивних сил і суспільних поділів
праці. Розподіл праці – якісна диференціація
трудової діяльності у процесі розвитку суспільства, що призводить до відокремлення й співіснування різних її видів. Розподіл праці існує в різних формах, які відповідають рівню розвитку продуктивних сил і характеру виробничих відносин. Проявом
розподілу праці є обмін діяльністю.
У суспільній науці розподіл праці отримав
різне тлумачення. Античні автори (Сократ, Ксенофонт) підкреслювали позитивне значення його
для росту продуктивності праці. Платон вбачав у
розподілі праці основу для існування різних станів, головну причину ієрархічності побудови суспільства. Перші історичні концепції про послідовну появу нових, усе більш складних умінь і
навичок людей сформулювали й інші античні
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автори. Одна з них була сформульована Варроном, який з посиланням на Дінеарха називав три
стадії розвитку: споживання продуктів дикої природи, скотарство і землеробство[2,с.125]. В дещо
зміненому вигляді вона проіснувала в європейській
науці до другої пол. ХІХ ст. Тит Лукрецій Кар
розрізняв лише два стани людини: дике (споживання продуктів дикої природи) і розвинене (замлеробство). Саме із землеробством Тит Лукрецій
Кар пов’язував виникнення рис, характерних для
цивілізації [5, V. 1361-1378].
Представники економічної науки також
виділяли стадії дикості (полювання), скотарства і
землеробства, котрі були покладені ними в основу історії господарства [8, с.28, 89, 123]. А. Сміт,
якому належить і сам термін, зазначав, що розподіл праці приводить до величезного прогресу в
розвитку продуктивних сил [1, т.21, с.415].
Дослідник Г.Чайлд зазначав, що поширення культури могло відбуватися не тільки шляхом
міграції населення, але і шляхом запозичення
речей у ході обміну і шляхом передачі ідей. Запозиченню необхідний певний рівень розвитку
особистостей, що полегшує сприйняття нового
[12, с. 170-172].
Визначальною умовою розподілу праці є
ріст продуктивних сил суспільства. На першому
етапі первісного суспільства, коли панувала проста кооперація праці, він поступово виникав з
природних фізичних відмінностей між людьми.
Але в тому ж родовому суспільстві, поряд з природним розподілом праці (фізіологічним) виростає нова форма розподілу праці – суспільний
розподіл праці. Вона виражалася, перш за все, в
розподілі праці між окремими родами й племенами. Залежно від природних умов проживання,
окремі роди чи племена могли спеціалізуватися
на виробництві одного якогось виду продуктів,
наприклад, племена, які жили поряд з родовищами міді, спеціалізувалися на видобутку й обробці цього металу; племена, які населяли морське побережжя, добували морепродукти тощо.
Такого роду розподіл праці між общинами, між
родами чи між племенами був пов’язаний з міжродовим чи міжплемінним обміном. Спочатку
обмінювалися між собою не окремі особи, а цілі
суспільні групи – племена, роди. Це найбільш
рання форма обміну, і вона відігравала незначну
роль у господарському житті сторін, які обмінювалися продуктами своєї праці. Більш значним явищем стало виділення скотарських племен від землеробських, оскільки з цього часу обмін стає не
випадковим, а постійним явищем [4, с. 75-76].

Перехід від землеробства до скотарства
здавна прийнято розглядати як кардинальний
поворот не тільки в історії господарства, але і в
історії людського суспільства в цілому. Багато
авторів неодноразово вказували на такі його наслідки, як корінні зміни в способах ведення господарства і перебудови всього господарського
циклу, поява принципово іншого відношення до
землі й ріст осідлості, значне підвищення обсягу
виробництва та виникнення регулярних надлишків,
збільшення чисельності й густоти народонаселення, зміни у відносинах власності, поглиблення суспільного розподілу праці і початок диференціації
окремих професій відповідно до різноманітних господарських, соціальних і ритуальних функцій,
удосконалення системи управління, поява нових
суспільних інститутів і норм, перебудова попередньої системи світогляду тощо [11, с.3].
Перехід до виробничого господарства не
був одномоментною подією в історії людства.
Він являв собою складний і тривалий процес, що
протікав по-різному в різних конкретноісторичних умовах [11, с.363].
Суспільний розподіл праці у ранніх
землеробів, скотарів і розвинених мисливців, рибалок і збирачів досяг достатньо високого рівня і
став одним із суттєвих факторів соціального розвитку. Накопичені до нашого часу дані дозволяють
розуміти під першим суспільним розподілом праці
виникнення істотно різних господарських систем,
які давали певні надлишки, що створювали основу
для широкого обміну продукцією. Причини такого
обміну могли бути як господарськими (потреби в
сировині, нових видах їжі), так і соціальними (розвиток соціально-престижної сфери) [11, с.399].
Проте суспільний розподіл праці проявляється і всередині суспільних груп, усередині роду чи общини, в результаті розвитку їх виробничих сил. Так виникають, наприклад, усе нові й
нові види ремесла – ткацтво, обробка металів,
будівництво споруд і т.д. Поступово ремесло
відділяється від землеробства. Так відбувається
другий великий суспільний поділ праці [4, с.77].
Відділення ремесла від землеробства означало
зародження товарного виробництва. Подальший
розвиток обміну посприяв відокремленню торгівлі від виробництва і виділення купецтва (третій
великий суспільний поділ праці) [1, т.21, с.415].
Широкий розвиток торгівлі та торгового капіталу в античному суспільстві, особливо в Греції
призвів до великого попиту на гроші й розвитку
лихварського та банківського капіталу.
Дуже широке застосування в античну епоху отримала рабська праця в домашньому госпо-
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Історія виникнення, становлення та розвитку діяльності з надання послуг суб’єктами…

дарстві. У будинках багатих римлян жили сотні
рабів (сервів) в якості прислуги [4, с. 92]. Тому
зародки сфери послуг (сервісної діяльності приватного характеру) простежуються вже в Стародавньому Римі. Проте із занепадом Західної Римської імперії сервісна діяльність приватного характеру зникає. Східна Римська імперія (Візантійська імперія), ідеологічною основою якої стало християнство, незважаючи на рабовласницький характер, не стимулювала розвиток сфери
послуг. Ранньофеодальні держави, що виникли
на руїнах Західної Римської імперії, розвивалися
повільно, а розвиток приватної власності був недостатнім для виникнення сфери послуг. Основою середньовічної держави стає імперативна
владна діяльність правителя. Поняття «владна
верхівка», яке з’являється лише в ХVст., і якому
протиставлено поняття «піддані», виражає концентрацію політичних прав, типових для держави епохи нового часу, яка виступає центральною
монополією щодо права на здійснення влади та
права на стягнення податків. Влада як така стає
найвищою цінністю [3, с.526]. Влада стає щораз
централізованішою,
управління
державами
ХVІІ-ХVІІІст. – абсолютистським.
Ера революцій зумовила зміну влади аристократії на демократичні системи й обмежила
владу монархів. Хоча законність влади й не піддають сумніву там, де існують королівства та
князівства, і до Першої світової війни її вважали,
як і раніше, милістю Божою, проте з часів Просвітництва набувають чинності й раціональні елементи (монарх як перший слуга держави). Інші форми влади сприймаються не як такі, що спираються на традиційний авторитет, а як такі, що ґрунтуються на раціональності, яку в будь-який час можуть переглянути і шляхом виборів розподілити
по-новому [3, с.526-527]. Проте, як підкреслював
В.Вебер, набагато важче «змусити сучасних олігархічних можновладців, щоб вони свою роль правителів поміняли на роль служителів» [3, с.534].
У ХХ ст., внаслідок значних суспільних
потрясінь (світові війни, революції, розпад колоніальної системи) імперативний характер здійснення державної влади поступово слабшає.
Утверджується нова суспільна ідеологія гуманістичного спрямування – концепція соціальної
правової держави. Ведучи мову про соціальну
правову державу, мають на увазі державу, яка
через своє право (зафіксоване у конституції та законах), увага якого зосереджена на зовнішніх проявах життя людей, має надавати та забезпечувати
своїм громадянам свободу, рівність і самостійність.
В основі цієї держави лежить визнання гідності
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кожної окремої людини [3, с.535], що поступово
трансформується в право на гідне життя.
З початку 30-х років ХХ ст. послуги в
окремих країнах світу стають основним об’єктом
товарно-грошових відносин у результаті четвертого великого суспільного поділу праці – відокремлення сфери послуг від матеріального виробництва, внаслідок чого сфера послуг зазнає найдинамічнішого розвитку [6, с.139]. Проте тільки з 80х рр. ХХ ст. сервісна діяльність стає характерною
рисою і для державно-управлінської сфери у США
та країнах Західної Європи. Україна поступово долучається до цього процесу, адаптуючи своє законодавство до європейського.
На сьогодні розвиток і розміщення продуктивних сил у великій мірі визначають дві тенденції: оптимізаційна (ґрунтується на інформації як
фундаментальному ресурсі суспільства, тісно
пов’язана з розвитком фінансово-правових технологій, процесом «каталогізації» світу, становленням системи глобального управління); інноваційна (полягає в отриманні нового знання та
якісній стрибкоподібній зміні штучного середовища життя людини [7, с.56-57].
Висновки. ХХІ століття ознаменувалося
новою якістю життя людини, що випливає з геополітичної ідеології сервісної діяльності держави. Проте навіть у розвинених країнах Західної
Європи та США становлення цієї ідеології викликає певний опір патріотично налаштованих
членів суспільства, оскільки її домінування є загрозою для внутрішнього суверенітету держав. Сфера
послуг стирає національні особливості та безперешкодно долає державні кордони разом з її носіями
– транснаціональними компаніями. Чи зуміє протистояти цьому натиску окрема держава, також
базуючись на сервісній ідеології? Зміцнення й розширення Європейського Союзу свідчить про негативну відповідь на це запитання, оскільки він усе
більше набирає рис не просто економічного співтовариства, а політичного об’єднання.
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І.V. Kovbas
HISTORY OF ORIGIN, BECOMING AND DEVELOPMENT OF ACTIVITY, FROM THE GRANT
OF SERVICES BY THE SUBJECTS OF IMPERIOUS PLENARY POWERS
Summary
Activity from the grant of services belongs in doctrine sources to the fourth division of labor. Its origin
is known yet from times of Ancient Rome. However in the modern understanding its becoming began at the
end of the XIX century, and most intensity is observed from 80-th y. of XX century. In Ukraine this process
began only from the end of 90-th y. Of the XX century and for today does not yet have the clear legislative
setting of norms.
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УКРАЇНСЬКА ТРАДИЦІЯ НАРОДОПРАВСТВА ТА ЗЛУКА УНР І ЗУНР
Постановка проблеми. Український народ століттями творив самобутню традицію народоправства як невід'ємну складову політичної
та правової культури, рівень якої відповідав цивілізаційним здобуткам інших європейських народів. Сучасна політична та правова система
України характерна значними особливостями,
що зумовлює необхідність конкретно-історичного дослідження глибинних історичних закономірностей суверенітету народу. Категорія "традиція народоправства" - необхідна ланка загальної системи категорій, за посередництвом яких
український народ осмислював політичну та
правову реальність. Ці категорії є специфічними,
багатогранними і не завжди тотожними усталеними поняттями сучасної юридичної науки. Тому постає необхідність дослідження співвідношення понять у категорійних парах, наприклад,
"незалежність" - "суверенність", "народоправство" -"суверенітет народу", "народоправство" "парламентаризм" тощо.
Серед таких, історично та національно обумовлених понять, особливе місце належить "соборності" як символічному, вербальному втіленню
права українського народу на єдину державу, до
складу якої входили б усі українські землі.
Виявлення загального, універсального зв'язку між народоправством і соборністю не лише
відповідає пізнавальним потребам історикоправової науки, а й дає змогу розглядати злуку
УНР і ЗУНР об'єктивним, закономірним етапом
розвитку таких явищ, як українська держава,
українське право, суверенітет українського народу, український конституціалізм і парламентаризм. Відтак, попри суперечності об'єднавчого
процесу, неоднозначність його результатів, злуку
необхідно розглядати конкретно-історичною
правовою подією в системі правових явищ, котрі
в сукупності слушно вважати правовою традицією українського народу.
Стан досліджень. Дослідженню української традиції народоправства присвячено чимало
історико-правових наукових праць. Більшість із
них розглядають цю проблему в ракурсі історії
парламентаризму. Наприклад, праці М.Грушевського з історії парламентаризму спонукають
сучасних дослідників до сприйняття ціннісного
підходу, оскільки акцентують не на паралелях
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історичних форм парламентаризму, а на народоправстві (самоврядуванні) як історичній цінності,
результаті сукупного історичного досвіду українців. Відомий конституціаліст, теоретик та історик права С.Дністрянський утверджує передісторію парламентаризму, що починається саме з віча княжої доби, коли функціонування останнього
надавало правлінню київських князів демократичного характеру. Власне бачення передісторії
парламентаризму - в Р.Лащенка і М.В.Володимирського-Буданова, М.Стахіва та С.Ярославина.
Ідея про необхідність дотримування української моделі парламентаризму належить історикам-правникам О.Мироненку, В.Журавському,
П.Кислому, Ч.Вайзу, Т.Єрмолаєву.
Політико-правовому аналізу допарламентських, квазіпарламентських установ приділяли
увагу І.Паньонок, Л.Окіншевич, Т.Андрусяк,
В.Голубицький. На цих питаннях акцентують
учені Львівської наукової школи істориків держави і права В.Кульчицький, Б.Тищик,
М.Кобилецький, І.Бойко, І.Настасяк.
Становлення та розвиток історії державноправових інститутів Буковини в період її перебування в складі Австрії дослідив відомий український історик права М.Никифорак, а традиції
парламентаризму на Закарпатті висвітлюють
учені П.Стерчо, І.Адамчук, М.Вегеш, В.Лемак.
Праці П.Стецюка стверджують українську модель конституціалізму, наявність якої спонукає
до пошуків української моделі парламентаризму.
Проблемам територіальних громад в Україні присвятив ґрунтовну монографію П.Гураль. У
цій низці виокремимо розвідки Ю.Шемшученка,
О.Бандурки, Ю.Древаля та багатьох ін.
Аналіз досліджень цієї проблеми засвідчує,
що вітчизняна історико-правова наука зробила
перші кроки до створення узагальнювального
образу минулого парламентаризму.
Виклад основних положень. Проголошення 22 січня 1919 р. на Софійському майдані у
Києві Акту злуки УНР і ЗУНР стало черговою
спробою зреалізувати ідею соборності етнічних
українських земель. Сама ідея соборності започаткована від епохи Середньовіччя, від періоду
феодальної роздробленості земель Давньокиївської української держави (згадаймо заклик автора
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"Слова о полку Ігоревім" до єдності руських
(українських) князів).
У всій повноті ідея соборності українських
земель поставала на крутих зламах нашої історичної долі: Хмельниччина (1648-1654), доба Української козацької держави, розділення національного тіла України між двома імперіями - Російською й Австрійською, Українська революція 19171921 рр. Ця благородна державницька (самостійницька) ідея відображена в концепціях "Руської
трійці" та Кирило-Мефодіївського товариства.
Зрештою, і протестний виступ Івана Мазепи проти
Петра І, і Конституція Пилипа Орлика, як і вся його діяльність, були підпорядковані ідеї самостійності та соборності українських земель [18, с.7].
У практичній площині ідея соборності
проходить через українську традицію народоправства. Ця традиція на Русі, з погляду більшості дослідників, започаткована в X ст. у формі
народного віча. Іван Крип'якевич, наприклад,
вважав: віче "було народним зібранням, що в ХХІ ст. висловлювало волю населення" [7, с.122].
Хоч князь вважався необмеженим володарем і зосереджував законодавчу, виконавчу та судову владу, "насправді він залежав від соціальної верхівки,
яка вважала себе представником всього населення
країни" [7, с.122]. Тому таку форму "феодальної
демократії", як боярські ради, можна також віднести до первісних паростків народоправства.
Від дня проголошення Акту злуки. відділяють нас понад 90 років. З приводу цієї події
академік І. Курас зазначав: "... такі вікопомні події й дати (за давньою доброю традицією) завжди
спонукують, відірвавшись хоча б на мить від
складних і тривожних проблем сьогодення, ще
раз заглибитись у вивчення пройденого нашим
народом шляху, щоб проаналізувати і взяти все
цінне, неминуще з набутого ним багатого і повчального історичного досвіду" [8, с.236-237].
Можна стверджувати, що на час Української революції 1917-1921 рр. відбулася певна сакралізація ідеї соборності України, перетворення
її на своєрідний "символ віри" для значної частини української інтелігенції. На емоційному
рівні вона прихильно сприймалася багатьма
українцями і в селі, й у місті.
Підстави для соборницьких прагнень українців були дуже вагомі: історичні, геополітичні,
економічні, демографічні, етнокультурні та інші,
причому основний материк українців перебував
під російським скіпетром на Наддніпрянщині,
значна частина етнічної території залишалася
поза матірною землею. На 1914 р. у Галичині, на
Буковині та Підкарпатті на території 74 2523 км

із 6 407 570 осіб населення українці становили 4
156 780. Хоча на ту саму дату точних даних немає, можна допустити, що в Підкарпатській Русі
(Закарпатті) проживало ще близько 400 000 українців. Понад 500 000 українців були жителями
Бессарабії [ 4, с142].
Як пересвідчуємось, українські етнічні землі
перебували в полі геополітичних інтересів відразу
кількох країн, передусім імперій - Російської й Австро-Угорської. У ході Першої світової війни Росія
планувала збройно довести "споконвічність" своїх
прав на "руські" землі - Східну Галичину, Північну
Буковину та Підкарпатську Русь.
Австро-Угорщина й гадки не допускала
про втрату цих українських територій. Навпаки,
вона мріяла повністю захопити ще й Волинь і
Поділля, що обґрунтовувалося концепціями
"Міттельєвропи" ("Серединної Європи"), авторами яких були Р. фон Кралік, Р. фон Скага, Т.
Штайнакер, Ф. Кайндль, Г. Юберсбергер та ін.
Суть цих концепцій зводилась до об'єднання "всіх
національних сил німецького народу" в багатовіковій боротьбі між германським і слов'янським світами. Серцевиною й основною потугою просування на слов'янський Схід мали стати Німецька імперія і Австрійська монархія [20, с12-17].
Не залишалась байдужою щодо українських територій Німеччина. Напередодні Першої
світової війни вона повернулась до проекту Пангерманського союзу, розробленому в надрах
генштабу ще за правління О. Бісмарка (рейсканцлер Німеччини в 1871-1890 рр.). Згідно з ним, у
межі майбутньої "Великої Німеччини" потрапляла
фактично вся Україна. У компетентних органах
(військових і цивільних) неодноразово виникала
думка про створення маріонеткової української
держави - головно для послаблення Росії [9, с.67].
Західноукраїнські землі (як "історично
польські") вводили до своїх програм практично
всі провідні політичні партії Польщі, котрі ще
тільки боролися за відродження Другої Речі Посполитої. Плани суцільної мадяризації українців
Закарпаття після 1867 р. (створення дуалістичної
Австро-Угорської монархії) активно реалізовував Будапешт. Рішуче й безапеляційно до українських земель Бессарабії та Північної Буковини
були налаштовані правлячі кола Румунії [9, с.68].
Отже, з початком Першої світової війни
ідея соборності українських земель, будь-які намагання її зреалізування опинилися в потужному
полі інтересів і безпосередніх сусідів, і сильних
світу того (Росії, Австро-Угорщини, Німеччини,
Франції, Англії). Видима безвихідь із ситуації, а
також притаманне українським політичним си-
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лам взаємопоборювання не дали змоги їм об'єднатися і виробити спільну реалістичну поборницьку лінію. Більшість українських партій та організацій у Росії (передусім Товариство українських поступовців (ТУП) - найповажніше українське суспільно-громадське об'єднання) почали
підтримувати царський уряд.
У підросійському українському суспільстві, хоч і не дуже виразно, простежувалася й пронімецька орієнтація, породжена надією, що в ході війни "культурними і розумними німцями"
буде знищено ненависний українцям російський
царський режим [1, с.39-40].
Розшарування в тодішньому українському
політикумі промовисто засвідчує розмежування
за означеними орієнтирами УСДРП, яка належала до найчисельніших і найорганізованіших
українських політичних партій. Більша частина
партії відверто солідаризувалася з офіційною
владою, обравши своєю публічною трибуною
журнал "Украинская жизнь", що виходив у Москві за редакцією С.Петлюри.
Менша частина УСДРП на чолі з А.Жуком
і В.Дорошенком, блокуючись із колишніми "спілчанами" М. Меленевським та Скоропис-Иолтуховським, обрала пронімецьку орієнтацію. Разом
з Д. Донцовим, М. Залізняком й іншими діячами
4 серпня 1914 р. вони створили у Львові позапартійне об'єднання - Союз визволення України
(СВУ), який виступав за перемогу в війні кайзерівської Німеччини [23, с.406-409]. У випадку
поразки Росії СВУ сподівався домогтися "державної самостійності України" у формі конституційної монархії з демократичним політичним
внутрішнім устроєм, однопалатною законодавчою системою, громадянськими мовними та релігійними свободами, самостійною українською
церквою. У зверненні "До публічної думки Європи" СВУ розвивав думку про необхідність
створення Української самостійної держави як
своєрідного "захисного валу" для Західної Європи від експансіоністської Росії [9, с.77].
Західні українці зайняли проавстрійську,
проурядову позицію, сподіваючись від цісаря
національно-територіальної автономії для свого
краю. У "Маніфесті Головної Української Ради",
створеної з представників усіх політичних партій
Галичини 3 серпня 1914 р., зокрема, наголошувалось: "Побіда Австро-угорської монархії буде
нашою побідою. І чим більше буде пораженнє
Росії, тим швидше виб'є година визволення
України" [25,с.173-174]. Незважаючи на вірнопідданські заяви західноукраїнських політичних
керманичів і обіцянки цісаря, питання Східної
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(української) Галичини в 1916 р. було вирішене
на користь поляків.
Нове піднесення поборницької хвилі в Східній Галичині, на Буковині та Закарпатті викликало сформування 17 березня 1917 р. у Києві
Української Центральної Ради (УЦР), стрімке
поширення її впливу на всю Наддніпрянщину,
реальні кроки з побудови інститутів державності,
проголошення славнозвісних Універсалів. Зі щирим захопленням західні українці сприйняли результати мирових переговорів у Бресті, де країни
Четвірного союзу визнали Наддніпрянську Україну суверенною державою. Зокрема, в усій Східній Галичині відбулися масові маніфестації, мітинги, народні віча з вимогою об'єднання всіх
українських земель в єдиній соборній державі.
Політичні діячі Центральної Ради, як і значна частина населення Наддніпрянщини, у перспективі також бачили Українську державу в цілісності всіх її етнічних територій. Усвідомлюючи,
що питання це не на часі, - його не сприймуть ні
Антанта, ні Центральні держави, - українці в
Бресті все-таки домоглися згоди на приєднання в
недалекому майбутньому до УНР Холмщини та
Підляшшя, а також створення зі Східної Галичини, Північної Буковини та Закарпаття "коронного
краю", тобто національно-територіальної автономії [3, с.40-57]. Це був перший реальний крок
до майбутньої соборності.
Однак поряд з природним прагненням
українців східних і західних жити в єдиній соборній державі існували жорстокі об'єктивні реалії,
які галицькі політичні діячі не могли не брати до
уваги. Взагалі їм доводилося постійно приховувати свої справжні наміри та далекосяжні плани.
Після повідомлення про підписання у Бресті мирного договору, 12 лютого 1918 р., у Львові зібралося близько 200 тисяч "видатних членів"
української громади, "без різниці станів", котрі
вітали проголошення УНР й укладення мирного договору, а також рішуче вимагали, щоб
українська територія була ""конституйована як
окремий державний організм в зв'язи з габсбурзькою монархією" [24].
За ініціативою Української парламентарної
репрезентації у Львові було скликано 25 лютого
1918 р. з'їзд представників усіх галицьких партій.
Підтримавши постанови Берестейського миру,
з'їзд вимагав "його невідмінного та безпроволочного проведення, зокрема його ратифікації в Австро-Угорщині" [5, с.81-82]. На нараді представників українських політичних партій та організацій у Львові 25 березня 1918 р. соціал-демократ
В.Темницький запропонував висунути вимогу
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про зміну форми державного устрою АвстроУгорської імперії: перетворити її у федерацію
окремих національних держав, в тому числі й
Української держави, утвореної не лише з українських земель Австрії (Галичини й Буковини), а
й із "цілої Австро-Угорщини", тобто із Закарпатської України [21, сі 24-125]. Як пересвідчуємось, незабаром ідея автономії еволюціонувала в
ідею окремої національної української держави у
складі федерації. За елементарною логікою, наступним кроком мало стати злиття двох легітимних українських державних утворень в єдину
соборну Українську державу.
Події на західноукраїнських землях у жовтні
1918 р. розвивалися стрімко та динамічно. Упродовж двох днів (18 і 19 жовтня) галичани, відповідно до міжнародних правових норм, проголосили
створення Української держави, обрали й затвердили на Установчих зборах її законодавчий орган Українську Національну Раду (УНРаду).
Ідея соборності простежується в діяльності
українських владних органів з перших кроків їхньої діяльності. Так, на Установчих зборах Української Конституанти (конституційні збори) 18
жовтня 1918 р., які обрали УНРаду, предметом
палкої дискусії стало питання соборності. Соціал-демократи, частина радикалів і націоналдемократів, представники студентства висловилися за негайне об'єднання українських земель
Австро-Угорщини з Наддніпрянською Україною.
Ці партії відображали настрої, які домінували в
тогочасному галицькому суспільстві. Дискусія
довкола цього питання тривала 12 год. Урештірешт, вирішили поки що не приєднуватися до
України, оскільки в "14 пунктах" Президента США
В. Вільсона народам Австро-Угорщини гарантувалося право на самовизначення, а Росію, до федерування з якою прямував П.Скоропадський, трактували як єдину державу, єдиний народ. Злука з гетьманською Україною загрожувала Галичині так
само опинитися під владою Росії [26, с.29].
Щодо негайного приєднання галичан до
УНР слушні міркування, на наш погляд, висловив професор Б.Тищик: "... З мотивів, які наводились галицькими політичними керівниками, це
не так просто було зробити. Крім всього іншого,
існувала ще й Австро-Угорська імперія, до того
ж із значними збройними силами, з яких чимало
військ знаходилося у Галичині, і, напевне, вона б
не допустила до відокремлення від себе цілого
краю. До того ж ще не закінчилась світова війна,
військові дії тривали. Крім того, немає сумніву,
що проти цього категорично виступили б поляки,
які мали в Галичині налагоджений адміністрати-

вний, правоохоронний, каральний апарат, численні збройні формування і вважали Східну Галичину своєю "історичною" територією. Мабуть, тому українські керманичі вирішили тимчасово залишатись у складі Австрійської держави, щоб не
бути поглинутими Польщею, оскільки Україна була надто нестабільною, слабкою державою, щоб
мати змогу захистити Галичину" [21, с139-140].
Новий імпульс соборним устремлінням галичан дала блискуча військова операція із роззброєння в ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 р.
(без жодних втрат) кількатисячного австрійського гарнізону в Львові та передання влади УНРаді. Уранці 1 листопада командувач операцією,
яка в літературі отримала назви "Листопадовий
зрив", "Листопадовий чин", сотник Д. Вітовський
відправив до Києва телефонограму: "Зайнятий
українськими військами Львів складає поклін
Києву, столиці всієї України" [10, с.27]. Це зайве
промовисте свідчення того, що саме військовики-українці Галичини були чи не найпалкішими
прихильниками ідеї єдиної, соборної Української
держави [14, с.33-37].
Зазначимо, що в умовах воєнних дій галичани методично працювали над створенням інститутів державної влади парламентського, європейського типу. На засіданні УНРади 9 листопада 1918 р. законодавчу владу остаточно було передано УНРаді, закріплено назву держави - Західноукраїнська Народна Республіка, сформовано Тимчасовий Державний секретаріат, або Раду
Державних секретарів, - уряд молодої держави.
За партійним складом він був коаліційним - вісім
націонал-демократів, два радикали, по одному
представникові від соціал-демократичної та християнсько-суспільної партії і двоє безпартійних.
Отже, економічні, соціально-політичні й духовно-культурні інтереси більшості галицького суспільства були репрезентовані адекватно. Багатопартійною була й УНРада [11, с.125-126].
УНРада 10 листопада 1918 р. визначила
урядові головну лінію національно-державної
політики: „Українська Національна Рада, як найвища власть українських земель бувшої АвстроУгорської монархії, в змаганню до здійснення
національного ідеалу всього українського народу
поручає Державному Секретаріатові поробити
потрібні заходи для з'єднання всіх українських
земель в єдину державу" [5, с265-266]. Це був
реальний крок до злуки ЗУНР і УНР, створення
єдиної, соборної Української держави.
УНРада 13 листопада 1918 р. ухвалила
Тимчасовий Основний Закон -Конституцію ЗУНР, що стало важливим фактором у здійсненні
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злуки двох українських материків. У Конституції
чітко означено основні елементи, атрибути й символи суверенної демократичної держави парламентського типу: назву, кордони, механізм здійснення влади, герб, прапор, державну печатку. Як необхідну умову було передбачено скликання Установчих зборів, що відкривали б дорогу до повної легітимізації утворення самої ЗУНР та її вищих органів
- законодавчого і виконавчого [12, с.96].
Назвавши молоду державу "народною республікою" і визнавши п'ятичленну демократичну
"формулу" майбутніх Установчих зборів (вибори
на підставі "загального, рівного, безпосереднього,
тайного і пропорційного голосування без різниці
пола"), УНРада орієнтувалася на проголошену
Центральною Радою в Києві УНР, яка мала організовуватися на тих самих демократичних загальноєвропейських засадах. Це було зроблено для того,
щоб уникнути зайвих складнощів під час "державного з'єднання всіх українських земель" [15].
УНРада прийняла 16 листопада 1918 р. закон "Про тимчасову адміністрацію областей Західноукраїнської Народної Республіки", який мав
упорядкувати, унормувати й уніфікувати процес
формування органів місцевого управління [6, с.57]. Було також ухвалено обіжник Ради Державних секретарів до Державних повітових комісарів від 1 грудня 1918 р. [6, с.9-10]. Як слушно
наголошує дослідник В.Ортинський, ці два нормативно-правові акти стали основними в розбудові державних органів місцевої влади й управління [17, с.79].
Отже, трохи більше ніж за тиждень, в умовах війни УНРада напрацювала відповідну нормативно-правову базу (приклад ефективності
державотворчої роботи), яка визначала основні
параметри молодої держави - ЗУНР, засадничі
принципи її функціонування як і найвищому, і на
повітовому управлінському та самоврядному рівнях. Це давало підстави виносити на порядок
денний питання злуки двох суверенних державних об'єднань воєдино.
Ініціатива про злуку виходила від ЗУНР.
Маючи перед собою конкретну мету і чіткий
план возз'єднання, УНРада ще 5 листопада 1918
р. відправила двох своїх представників (И. Назарука та В.Шухевича) для наведення контактів з
цієї теми з гетьманськими урядовцями. Після
створення 9 листопада уряду ЗУНР - Ради Державних секретарів до Києва, вже для ведення конкретних перемовин з П.Скоропадським про возз'єднання, був відряджений зі Львова повноважний
посол ЗУНР професор Григорій Микитей з відповідними вірчими грамотами. Державний секретарі38

ат доручив йому просити керівництво Української
Держави Гетьмана Скоропадського прислати у
Львів повноважну комісію для переговорів [22,
с.62-63]. Однак 14 листопада гетьман П. Скоропадський оголосив про федерацію з Росією та сформував новий уряд, з якою майже повністю усунув
українців. Однак переговори не відбулися. Посол
навіть не подав своїх вірчих грамот. Невдовзі гетьманщина була повалена Директорією.
Процес підготовки та проведення Акту злуки становить окрему, непросту колізію українського державотворення, оскільки йшлося про відмову від власної державності Західної України.
Він має свою логіку, свою політичну канву й інтригу. Реальні переговори про злуку відбувалися
з Директорією. Наприкінці листопада 1918 р. з
проектом попереднього договору до Фастова, де
на той час знаходилася Директорія, Державний
секретаріат скерував свою делегацію (Д. Левицького та Л. Цегельського). Після ґрунтовного обговорення цього проекту Директорія і делегація
ЗУНР підписали 1 грудня 1918 р. "Передвступний договір": від Директорії - В. Винниченко, П.
Андрієвський, Ф. Швець, С. Петлюра,, від уряду
ЗУНР - Л. Цегельський і Д. Левицький [22, с.63].
На найближчій сесії у Станіславові 3 січня
1919 р. УНРада прийняла Ухвалу "Про злуку Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою". Наголосимо на
такому важливому положенні цього правного
документа: "До часу, коли зберуться Установчі
збори з'єдиненої Республіки, законодатну владу
на території бувшої ЗУНР виконує Українська
Національна Рада. До того ж самого часу цивільну і військову адміністрацію на згаданій території веде Державний Секретаріат як виконуючий
орган Української Національної Ради" [2, с. 1].
Переконуємося, що йшлося не про федерацію двох держав - УНР і ЗУНР (так намагались
інтерпретувати Акт злуки деякі політики), а про
повну ліквідацію ЗУНР як окремої держави і
входження її до складу УНР.
Неоднозначно сприйняли цю Ухвалу сучасники, передусім у Галичині. Президент УНРади Є. Петрушевич зазначав, що ухвалений закон "полишиться в нашій історії одною з найкращих сторінок, піднесе нашого Духа і скріпить
наші сили. Від сьогоднішнього дня існує тільки
одна Українська Народна Республіка" [16, с.68].
Так мислила більшість галичан. Однак були й
супротивники такого рішення, зокрема галицькі
українці, котрі орієнтувалися на Австрію, незважаючи на те, що вона програла війну.
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Як уже зазначалося, 22 січня 1919 р. на
Софіївському майдані у Києві, перед велелюдним зібранням, були зачитані й гаряче схвалені
присутніми Ухвала УНРади від 3 січня й Універсал Директорії з цього приводу [19, сі05-106].
Наступного дня (23 січня 1919 р.) ці обидва (історичної ваги) документи одностайно ратифікувала сесія Трудового конгресу, який відкрився в
столиці. Після об'єднання назву ЗУНР було змінено на Західну Область Української Народної
Республіки (ЗОУНР) [13, с. 196-197]. Усе відбувалося відкрито, публічно, в дусі української традиції народоправства, що надавало Акту злуки
необхідної легітимності.
У зв'язку з тодішніми воєнно-політичними
обставинами, ідеологічних розбіжностей між
наддніпрянцями і галичанами, а також через відсутність міжнародної підтримки реального об'єднання не сталось. І все-таки ж сам факт проголошення Акту злуки став знаковою подією нашої
національної історії. Він заманіфестував перед
світом магістральний перспективний напрям розвитку української нації, невідворотність відродження на геополітичному полі Європи Української держави.
Висновок. Акцент на Злуку УНР і ЗУНР
як історичну подію характерний для більшості
досліджень, у тому числі історико-правових. Однак самостійні перспективи має вивчення об'єднавчого процесу - правового явища, що становить з іншими елементами правову традицію
українського народу. Результативним є також
підхід, коли злука постає предметом досліджень
з історії українського парламентаризму. Такий
підхід (чи, можливо, напрям досліджень) в історії держави прийнятний за умов його органічного поєднання з поглядами що також засвідчували
свою наукову спроможність.
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UKRAINIAN TRADITION OF PEOPLE'S DEMOCRACY AND UNITY OF UKRAINIAN PEOPLE
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Summary
Highlighting of Ukrainian tradition of people's democracy through the idea of conciliarism with the
highest expression of the unity of UPR and WUPR is researched in the article.
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ІСТОРІОГРАФІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ОСНОВ ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ЦІЛІСНОСНОСТІ І НЕДОТОРКАНОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. В сучасних умовах
процес удосконалення правових основ захисту територіальної цілісності і недоторканості державних
кордонів України повинен будуватись з урахуванням історичного досвіду нормотворчої діяльності в
сфері охорони та захисту державного кордону.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Безумовно, питань становлення та розвитку правових основ державного кордону торкались більшість дослідників. Однак, предметного дослідження саме адміністративно-правових основ
захисту територіальної цілісності і недоторканості державних кордонів України не проводилось.
Так, наприклад, Т.М.Цимбалістий з’ясовуючи
конституційно-правовий статус державного кордону, детально проводить аналіз процесу становлення інституту державного кордону України,
так чи інакше торкаючись питання правової регламентації даного інституту [1, с. 45-65].
Питанням теоретичного аналізу поняття
«правові основи державного кордону», присвятив своє дослідження російський вчений Ю.І.
Скуратов, розуміючи під даним поняттям систему взаємопов’язаних внутрідержавних і міжнародних нормативних актів, юридичних норм,
інших правових засобів, що регламентують питання встановлення, функціонування і охорони
державного кордону, включаючи заходи відповідальності за порушення правил і процедур [2]. Дана
позиція, нами приймається як така, що може послужити основою і для нашого дослідження.
Аналіз джерел права у сфері: охорони державного кордону, реформування кордонів та прикордонних підрозділів провів у рамках досліджень
історії формування та розвитку Прикордонних
військ України М. І. Кабачинський [3; 4, с. 38 - 40].
Мета статті полягає у з’ясуванні особливостей адміністративно – правових основ захисту
територіальної цілісності і недоторканості державних кордонів України на різних етапах розвитку держави та права, їх місця та ролі в системі соціальних норм, які регулюють відповідні
відносини на підставі хронологічної систематизації та аналізу нормативно-правових актів.
Окреслення логіки правотворчості і на цій основі
виокремлення уроків та пропозицій щодо удоско-

налення адміністративно-правових правових основ
захисту територіальної цілісності і недоторканості
державних кордонів України в сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу. Необхідність
врегулювання відносин у сфері охорони державного кордону виникла вже в далеку давнину. Специфіка правової регламентації даних питань
пов’язана з тим, що в основному територіальні питання врегульовувались не національним законодавством, а міжнародними договорами.
Крім договірних основ важливе місце при
врегулюванні питань делімітації та демаркації
лінії державного кордону займають міжнародноправові звичаї [5, с. 23].
Починаючи з ІХХ столітті найбільш розповсюдженим джерелом права у сфері охорони
державного кордону стають нормативно-правові
акти, тобто ати правотворчості компетентних
органів держави.
Виходячи з того що українські землі тривалий час перебували у складі Російської Імперії,
повчальним є аналіз джерел права Росії у сфері
охорони державного кордону.
На початку ІХХ столітті порядок організації служби на державному кордоні регулювався
Положенням про влаштування воєнної сторожі
на кордонах західних губерній та Розкладом козачих полків по ділянках кордонів», які були затверджені в січні 1811 року.
За вищезазначеним Розкладом визначались
повноваження та структура прикордонного відомства [6].
Загальне керівництво сторожею здійснювали
начальники митних округів і департамент митних
зборів, котрий входив у міністерство фінансів.
З 1832 року митну прикордонну сторожу
перейменували в прикордонну сторожу.
Для охорони узбережжя Чорного моря в
30-х роках ІХХ столітті була створена Чорноморська берегова лінія.
У 1877 році в частинах прикордонної сторожі вводиться армійський дисциплінарний статут.
Прикордонною сторожею керує в цей час департамент митних зборів при міністерстві фінансів.
15 жовтня 1893р. прикордонна сторожа була виведена з Митного управління і утворено
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Окремий корпус прикордонної сторожі (далі ОКПС) зі статутом військового характеру [7].
У 80-90-х роках, у зв'язку з реорганізаційними заходами щодо справи морського митного
нагляду, було здійснено упорядкування морської
прикордонної служби на Чорному морі.
Для охорони морських, озерних та річкових кордонів була утворена Флотилія ОКПС (затверджена 3 липня 1897 р.).
Порядок використання службових собак в
охороні кордону визначено в 1894 році в циркулярі штабу корпусу прикордонної сторожі пропонувалось мати на варті по 2-3 сторожових собаки з породи сибірських лайок.
У 1897 році вийшла нова інструкція про
використання зброї.
З 1895 року був установлений постійний
порядок підготовки нижчих чинів.
Таким чином, до кінця XIX століття на підставі нормативно-правових актів прикордонна
охорона отримала повністю закінчену і струнку
організацію чисто військового типу зі спеціальними функціями.
На початку XX ст. службово-бойова діяльність ОКПС була ускладнена революційними
процесами, які відбувалися в Росії. Щоб відгородити армію від проникнення в її середовище політичних ідей і процесів, Рада Міністрів прийняла 16 грудня 1905 року рішення про її деполітизацію. Ця постанова була розповсюджена і на
прикордонну стражу, хоча командир корпусу.
Службово-бойова діяльність ОКПС вдосконалювалась у міру набуття досвіду. У 1912 р.
було прийнято «Інструкцію служби чинів Окремого корпусу прикордонної стражі».
У 1906 році ОКПС і Департамент митних
зборів підписують угоду про взаємний обмін інформацією про передбачувану контрабанду.
Контроль за дотриманням прикордонного
режиму здійснювався не тільки прикордонною
вартою, але й поліцією та жандармерією. Ці питання, зокрема, розкривались у циркулярі Департаменту поліції від 7 червня 1913 року про обов'язки ОКПС й Окремого корпусу жандармерії
при охороні кордону.
З уведенням у дію в 1912 р. Інструкції служби нижчим чинам було впроваджено нові види
прикордонних нарядів: вартові, секрети, дозори.
Як засіб зв'язку в цей час використовували
голубину пошту. 23 лютого 1888 року наказом №
46 було прийнято «Положення про військовоголубину пошту», у 1907 році вона була скасована.
Для того щоб упорядкувати перехід кордону, керівництво країни приймає низку законода42

вчих актів як щодо загальних правил, так і щодо
окремих категорій осіб. Так, 18 березня 1881 року Олександр III видав указ про порядок виїзду
за кордон хлопчиків і юнаків від 10 до 18 років, у
1903 році були напрацьовані правила пропуску
через кордон іноземців, що проїжджали через
Росію транзитом, у 1908 році - правила переходу
кордону по легімітаційних квитках мешканців
прикордонної смуги, 30 жовтня 1913 року військовим міністерством по узгодженню з Мінфіном
і міністерством закордонних справ видані Правила переходу військовослужбовців - іноземних
підданих західного кордону Росії тощо.
Влітку 1914 р. розпочалась війна, яка безпосередньо зачіпала й Україну, території якої
входили до складу сторін, що потистояли одна
одній. Місце прикордонників у складі збройних
сил країни було закріплене в ряді державних законодавчих і підзаконних актів. До перших, передусім, відносилися «Правила про Окремий корпус прикордонної стражі» (1910), «Інструкція
служби чинів Окремого корпусу прикордонної
стражі» (1912) і затверджені 10 липня 1899 р. і 21
липня 1901 р. Положення про організацію та використання прикордонної варти у разі війни. Також були створені суто відомчі інструкції і постанови, що визначали й уточнювали порядок
дій військ корпусу у воєнний час.
У пункті 1629 «Інструкції служби чинів
ОКПС» передбачалось з оголошенням мобілізації
частина військ і судна флотилії корпусу прикордонної варти передаються на основі встановлених для
цього правил в розпорядження: перші - Військового,
а другі - Морського відомства. Отже, ОКПС входив у
загальний план мобілізації у разі війни.
Історія розвитку прикордонних військ в
Україні в умовах Радянської влади є повчальною.
Першим законодавчим актом, що проголошував основні принципи організації охорони кордонів був декрет Ради Народних Комісарів Російської Федерації про запровадження прикордонної
охорони від 28 травня 1918 року. Безпосереднє керівництво охороною кордону покладалось на Головне управління прикордонної охорони.
У травні 1918 року була розроблена і затверджена інструкція щодо несення прикордонної служби.
8 квітня 1920 року був сформований і розпочав контролювати морське узбережжя перший
батальйон прикордонної охорони.
У вересні 1920 року було затверджене Положення про охорону кордонів УРСР для боротьби з контрабандою та шпигунством.
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Для того щоб урегулювати прикордонну
службу, у вересні 1920 р. було затверджено Положення про охорону кордонів УРСР для боротьби з контрабандою та шпигунством.
24 листопада 1920 р. Рада Праці й Оборони
(РПО) вирішила всю відповідальність за охорону
кордону покласти на Особливий відділ Всеросійської Надзвичайної Комісії (ВНК) і передати їм в
оперативне підпорядкування війська Червоної Армії, які несли прикордонну службу. Наркомату зовнішньої торгівлі залишався тільки митний нагляд.
30 листопада 1920 р. Нарком зовнішньої торгівлі і начальник Особливого відділу ВНК видали
наказ про зміни в організації охорони кордону.
Формування прикордонних з'єднань та частин розпочалось з березня 1921 р., коли створюються прикордонні дивізії та бригади. В Україні
їх діяльність базується на основі вимог постанови Раднаркому від 15 січня 1921 р. «Про організацію охорони кордонів» та затвердженої 15 лютого 1921 р. Інструкції частинам військ ВНК, що
охороняють кордони.
Черговим кроком розбудови прикордонних
військ було затвердження Положення про охорону кордону РРФСР.
19 жовтня 1921 р. Рада Праці й Оборони
постановила розформувати прикордонні частини,
а охорону й оборону кордону знову покласти на
польове командування Червоної Армії.
24 жовтня 1921 р. по військах ВНК видано
наказ № 183 про передачу частинам Червоної
Армії служби з охорони кордонів.
Разом зі стройовими частинами відповідальність за охорону кордону несли особливі відділи
ВНК. Вони здійснювали керівництво через військові відомства, частини, які надходили в оперативне підпорядкування органів ВНК. Такі дії регулювались «Положенням про взаємодію Особливих
відділів ВНК і військового командування».
6 лютого 1922 р. видано декрет ВЦВК про
скасування ВНК і про створення Державного
політичного управління (далі - ДПУ) при НКВС
РСФСР і покладення на нього повноважень щодо
політичної охорони кордонів РСФРР. Постановою Всеукраїнського ЦВК від 22 березня 1922 р.
було також ліквідовано Всеукраїнську НК і
утворено ДПУ при Наркоматі внутрішніх справ
УРСР. 13 серпня 1924 р. ВУЦВК затвердило Положення про ДПУ УРСР.
27 вересня 1922 р. Рада Праці й Оборони
(далі - РПО) постановила передати охорону сухопутного і морського кордону ДПУ, для чого
створити Окремий прикордонний корпус військ

ДПУ. А 22 жовтня 1922 р. РПО затвердила Положення про Окремий прикордонний корпус.
Для вдосконалення охорони кордону в цей
час приймаються ряд нормативно-правових актів: Постанова СТО від 10 січня 1923 р. про чисельність (30 тис.) і комплектування корпусу добровольцями, Наказ ДПУ від 28 березня 1923 р.
про встановлення (уперше) постійної дислокації
прикордонних загонів і їх нумерації, Положення
про охорону кордонів СРСР, затвердженого 7
вересня 1923 р., та ін.
Прагнучи досягти кращої координації керівництва військовою охороною кордону, у липні
1923 р. замість особливих відділів було створено
відділ прикордонної охорони військ ДПУ. Відродження морської прикордонної охорони слід
пов’язати з Наказом по ДПУ від 12 жовтня 1923 р.
Наказом ВДПУ «Про реорганізацію прикордонної охорони» від 25 лютого 1924 р. головним
підрозділом охорони кордону визначено прикордонну заставу. Іншою важливою ланкою в новій
структурі військ стало утворення прикордонних
комендатур. Застави і комендатури входили в прикордонні загони. Для підвищення ефективності
охорони кордону в прикордонних загонах із серпня
1925 року вводяться маневрені групи.
З 1924 р. широко впроваджується службове
собаківництво. 14 січня 1928 р. наказом ОДПУ
оголошено по прикордонних військах: Положення
про застосування розшукових і сторожових собак в
службі з охорони кордонів, Положення про
Центральний розплідник службових собак прикордонної охорони при Головному управлінні прикордонної охорони і військ ОДПУ, Положення про
окружні курси при розплідниках службових собак.
У цей же період з питань прикордонної
служби приймається ряд державних постанов
щодо таких проблем: використання телеграфнотелефонних ліній у ВДПУ, інженерно-технічного
забезпечення кордону, поліпшення матеріального стану військовослужбовців та ін.
Слід зупинитись на такому важливому моменті, як регламентація повноважень прикордонників у той період. Так, Положення про охорону кордонів СРСР, затвердженого ЦВК СРСР
від 15 червня 1927 р., надавало посадовим особам органу Державного політичного Управління
широкі повноваження.
У травні 1931 року була затверджена «Інструкція про порядок залучення населення прикордонної
смуги до охорони державного кордону СРСР».
Значно підвищило боєздатність прикордонних військ прийняття Закону «Про обов'язкову військову службу», прийнятого 16 вересня 1925 р.
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У грудні 1926 р. вищий керівний орган
прикордонних військ - Відділ прикордонної охорони й управління військ ОДПУ реорганізовані в
Головне управління прикордонної охорони (ГУПО) і військ ОДПУ. А зміни, які здійснювались у
системі охорони державного кордону, враховані
в новому Положенні про охорону державного
кордону і новому Тимчасовому статуті служби
прикордонних військ від 1927 р.
22 червня 1941 р. нацистська Німеччина із
союзниками здійснили напад на СРСР. Постановою від 25 червня 1941 року РНК СРСР на прикордонні війська було покладено функцію охорони тилу діючої армії.
Розвиваючи довоєнний досвід, у березні
1943 року була введена в дію Інструкція прикордонним військам НКВД про організацію і порядок залучення місцевого населення прикордонної смуги до охорони державного кордону СРСР.
Після закінчення Великої Вітчизняної війни
та другої світової війни головними завданнями, що
ставились у цей час прикордонникам, були такі:
боротьба зі шпигунами, диверсантами, бандитськими формуваннями; боротьба з партизанськими
формуваннями національно-визвольних сил ОУНУПА; відновлення кордону.
Після того як 15 березня 1946 року народні
комісаріати були перейменовані в міністерства, а
НКВС в МВС, 15 січня 1947 року Головне управління прикордонних військ було переформовано за
новим штатом. У його склад увійшли оперативнорозвідувальне, організаційно-стройове, політичне
управління і морський відділ.
17 жовтня 1949 року вони були передані Міністерству державної безпеки СРСР, однак за постановою від 10 березня 1953 року МДБ і МВС
об'єднались, і тому прикордонники знову повертаються в МВС СРСР. І тільки за постановою від 28
березня 1957 року охорона державного кордону
Радянського Союзу передавалась у відання Комітету Державної безпеки при Раді Міністрів СРСР
(КДБ утворений 13 березня 1954 р.).
5 серпня 1960 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР затверджено Положення про охорону державного кордону СРСР.
6 лютого 1968 р. Президія Верховної Ради
СРСР видала Указ «Про континентальний шельф
СРСР», за яким прикордонні війська отримали
завдання на охорону природних багатств.
У березні 1991 року була прийнята Концепція реформи охорони державного кордону й
економічної зони СРСР.
Положення концепції в повному обсязі планувалось здійснити до 2000 року, однак введена в
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дію вона не була, бо в серпні 1991 року СРСР фактично розпався. А 4 листопада 1991 р. Україна
створює свої власні прикордонні війська.
Одночасно зі створенням правових основ незалежної української держави почала створюватись
і правова база Прикордонних військ України. ЗО
серпня 1991 р. прийнято Указ Президії Верховної
Ради України «Про підпорядкування Україні Прикордонних військ, що дислокуються на її території», яким переводились у відання України всі дислоковані на території республіки військові частини
Прикордонних військ КДБ СРСР [8].
4 листопада 1991 р. прийняті основні Закони України щодо її державного кордону і прикордонних військ – «Про державний кордон України», і «Про Прикордонні війська України» [9].
Центральний орган державної виконавчої влади для реалізації державної політики з прикордонних
питань - Державний комітет у справах охорони державного кордону України було створено Постановою
Кабінету Міністрів України від 2 січня 1992 р. № 3
«Питання Державного комітету у справах охорони
державного кордону України» [10].
22 січня 1996 р. Кабінетом Міністрів України було схвалено «Концепцію охорони державного кордону та суверенних прав України в її
виключній (морській) економічній зоні» [11].
Постановою Кабінету Міністрів від 27 липня 1998 року № 1147 «Про прикордонний режим» затверджено перелік міст і районів, в межах територій яких можуть бути встановлені контрольовані прикордонні райони [12], а Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня
1998 р. № 1199 «Про контрольовані прикордонні
райони» визначила їхній перелік в межах територій міст і районів. [13].
2 червня 1998 р. було прийняте Положення
про порядок застосування зброї, бойової техніки
та спеціальних засобів під час охорони державного кордону і виключної (морської) економічної
зони України [14].
Революційні зміни в структурі прикордонного відомства та системі охорони державного
кордону започаткував Закон України «Про Державну прикордонну службу України» прийнятий
3 квітня 2003 р. [15].
Указом Президента України від 19 червня
2006 року було затверджено Концепцію розвитку
Державної прикордонної служби України на період до 2015 року, у якій визначено основні передумови опрацювання нормативно-правових актів
щодо подальшого розвитку прикордонного відомства та сформульовано концептуальні засади кардинальної перебудови системи захисту національ-
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них інтересів України на державному кордоні та в
її виключній (морській) економічній зоні [16].
Висновки. Отже, адміністративно – правові
основи на різних етапах розвитку держави та права
України відігравали важливу роль, як регулятори
суспільних відносин у сфері захисту територіальної цілісності і недоторканості державних кордонів
України. Це багатотисячний масив норм, інститутів, який об’єднує одне: особливість відносин, які
підлягають регулювання. Нажаль історія не знає
прикладів систематизації нормативно-правових
актів. В сучасних умовах назріла нагальна потреба
в їх систематизації та гармонізації.
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HISTORIOGRAPHY OF ADMINISTRATIVE BASES PROTECTION OF TERRITORIAL
INTEGRITY AND STATE BORDER INVIOLABILITY OF UKRAINE
Summary
Nowadays the process of improvement administrative bass of the protection of territorial integrity and
inviolabity of the state borders of Ukraine must be based upon historical experience of legislation in the
sphere of state border protection and defense. Therefore, the author tries to systematize the sources the
sources of administrative law of the sphere mentioned in chronological order.
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ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
УДК 342.511
© 2008 р. О. В. Колісник
Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування
Академії правових наук України, Харків
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
В КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Постановка проблеми. Однією з вимог
членства України в Раді Європи є кардинальна
перебудова системи здійснення правосуддя на
засадах демократичності, справедливості, визнання людини найвищою соціальною цінністю,
відповідності європейським та міжнародним
правовим стандартам. Починаючи з 1992 р. в рамках проведення судово-правової реформи були
внесені суттєві зміни до процесуального законодавства України, прийнято Закон “Про судоустрій України”, згодом – створено систему спеціалізованих адміністративних судів тощо. У
2006 р. із затвердженням Президентом України
Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно
до європейських стандартів розпочався новий
етап судової реформи, на виконання якої розроблено законопроект “Про судоустрій та статус
суддів”. Проте незважаючи на ці заходи, можна
констатувати, що існуюча на сьогодні система
судочинства в Україні не виконує в повній мірі
покладених на неї завдань із захисту та поновлення прав і свобод людини.
Ступінь наукової розробки проблеми. Зазначеної проблематики частково торкалися у
своїх дослідженнях такі науковці, як П. Євграфов,
Ю. Є. Зайцев, Б. Л. Зімненко, В. Кононенко, В. В. Комаров, В. П. Паліюк, П. М. Рабінович, В. П. Тихий, Д. М. Третьяков, С. Я. Фурса, С. В. Шевчук та деякі інші.
Мета цієї статті полягає у з’ясуванні сутності та природи рішень Європейського суду з
прав людини, їх ролі під час здійснення правосуддя національними судами, у виявленні ступеню
їх впливу на вітчизняне законодавство України, а
також у виробленні пропозицій щодо підвищення ефективності правосуддя на основі застосування прецедентної практики Євросуду.
Виклад основного матеріалу. Відповідно
до ст. 9 Конституції України чинні міжнародні
договори, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Україна ратифі46

кувала Конвенцію про захист прав людини та
основних свобод, а отже має дотримуватися її
положень. Згідно зі ст. 2 Закону України “Про
виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” [8] (далі – Закон) рішення Суду є обов’язковими для виконання Україною відповідно до ст. 46 Конвенції.
Однак йдеться лише про ті рішення, які ухвалені
у справах проти України. У зв’язку з цим, постає
цілком логічне запитання, як бути з тими рішеннями, які не стосуються громадян України, а відображають правові позиції Суду з найбільш
складних та принципових питань, що мають значення як для окремої особи, так і для розгляду
інших судових справ.
Окремі російські вчені, такі як Б. Л. Зімненко, М. А. Фокіна, вважають, що не тільки практика Європейського суду проти Росії, а й рішення Суду проти інших держав є обов’язковими
для всіх органів влади, в тому числі і для національного судочинства. Зокрема, М. А. Фокіна у
своїй статті щодо ролі судової практики в удосконаленні доказування у цивільних справах в
Російській Федерації зазначає, що обов’язковою
для вітчизняного судочинства є як та частина
практики Європейського суду, що сформована за
участю Росії, так і та, що сформована без її участі [13, с. 29]. Як слушно підкреслює Б. Л. Зімненко, правові позиції суду знаходять своє закріплення у рішеннях, що приймаються щодо інших
держав-учасниць Конвенції, однак, ці судові акти
не формують правову систему Росії, а тому не є
обов’язковими для державних і муніципальних
органів Росії. Проте ці органи у своїй діяльності
могли б керуватися такими рішеннями і постановами та закріплюваними у них правовими позиціями, беручи до уваги їх прецедентний характер… [4, с. 38] На думку П. Євграфова та В. Тихого, використання правотлумачення Європейського суду з прав людини національними судами, у тому числі і Конституційним Судом України, при тлумаченні Конвенції про захист прав і
основних свобод людини та протоколів до неї є
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обов’язковим відповідно до підпункту b п. 3 ст.
31 Віденської конвенції про право міжнародних
договорів у якості наступної практики застосування договору [2, с. 4]. На переконання В. В.
Комарова, Європейський суд з прав людини виходить з універсальності своєї практики, незважаючи на суб’єктний склад справ та своїх прецедентів, і в прецедентах посилається на всю наявну судову практику… Такий підхід відбиває
принцип правової визначеності як фундаментальної універсалії правової системи, заснованої на
Конвенції. При застосуванні Конвенції суди мають застосовувати всю практику Європейського
суду з прав людини, тобто як у відношенні України, так і у відношенні інших держав [9, с. 21].
Відповідно до ст. 17 Закону суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику
Суду як джерело права. На думку С. В. Шевчука,
термін “практика Суду”, що вживається в цьому
Законі, змістовно відповідає специфіці вживання
цього терміна у пострадянських правових системах як “судова практика” у вузькому значенні,
тобто як певного еквівалента судового прецеденту та судової правотворчості [16, с. 112]. Проте,
як вказує Р. Марченко, механізм застосування
практики Європейського суду як джерела права в
Україні досі є незрозумілим... У Європі, де у більшості держав існує романо-германська правова
система, питання застосування практики вирішене наступним чином: практика Європейського
суду із захисту прав людини є своєрідним тлумаченням норм, виокремленням суті положень
Конвенції, що полегшує безпосереднє її застосування... Справи Європейського суду офіційно не
вважаються прецедентами [6]. Дійсно, відсутність чіткого механізму застосування українськими суддями прецедентного права Європейського суду породжує безліч порушень прав людини, щодо яких Суд вже виклав свою позицію при
розгляді аналогічних справ. Як стверджує, О.
Богаченко-Мишевський, український суд використовує практику Євросуду для цілей тлумачення і застосування положень Конвенції як
міжнародного договору, який є складовою національного законодавства [1]. В. Кононенко проводить порівняльний аналіз понять “судовий
прецедент” та “прецедент тлумачення” на підставі поглядів таких науковців, як Л. Тимченко,
А. Венгеров, Б. Зімненко, С. Зівс, Ж.-Л. Бержель
[5, с. 132–133], при цьому зауважуючи, що одні
наполягають на правотворчому характері актів
тлумачення права, а інші його заперечують, вважаючи джерелом права тільки судовий прецедент, а не прецедент тлумачення. На наш погляд,

стосовно саме рішень Європейського суду з прав
людини можна говорити про тотожність понять
“судовий прецедент” та “прецедент тлумачення”.
До того ж, слід передбачити у ст. 17 Закону детальну процедуру застосування судами України
практики Євросуду як джерела права, зокрема,
визначити обов’язок суду посилатися у мотивувальній частині рішення на постанови Європейського суду з прав людини при розгляді питань,
що вже були предметом дослідження Євросуду.
В. Паліюк вважає, що Конвенцію доцільно
застосовувати лише у певних випадках за дотримання таких умов: 1) у разі невідповідності національного законодавства положенням Конвенції
та протоколів до неї; 2) за наявності в національному законодавстві правових “прогалин” щодо
прав людини та основоположних свобод, які
водночас визначені в Конвенції та протоколах до
неї; 3) для кращого розуміння тих положень національного законодавства, до яких були внесені
зміни або доповнення на підставі рішень Євросуду; 4) у випадках використання в судовій практиці України таких основних принципів Конвенції, як “верховенство права”, “справедливість”,
“справедливий баланс”, “справедлива сатисфакція”, “справедливий суд”, “розумний строк” тощо [7, с. 79].
С. В. Шевчук вказує, що судові рішення
перетворюються на джерело права завдяки повторному застосуванню правової позиції, що
сформульована судом при вирішенні конкретної
справи, в аналогічній справі і підтримує тих
українських вчених, зокрема П. М. Рабіновича,
В. Г. Буткевича, які визнають прецедентний характер рішень Європейського суду з прав людини та їх обов’язковість для всіх країн-членів Ради
Європи [15, с. 114–116]. Відмова від урахування
практики Європейського суду щодо інших країн
при розгляді справ в українських судах, зауважує
Ю. Є. Зайцев, унеможливить розуміння правових
позицій Європейського суду в рішеннях за справами проти України та сильно послабить позиції
національного суду як засобу юридичного захисту, який покликаний ефективно протидіяти порушенням Конвенції та у такий спосіб перешкоджати надходженню нових заяв до Європейського суду [3, с. 243].
Очевидно, що звернення до рішень Європейського суду з прав людини дозволить розширити уявлення про відомі категорії, їх сутність,
специфіку тощо в умовах українських правових
реалій. На думку В. В. Комарова, на судову
практику України може мати суттєвий вплив
практика Європейського суду з прав людини у
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справах про захист майнових прав, честі і гідності та ділової репутації, поваги до приватного
життя, свободи думки, совісті та віросповідання,
при виникненні питань справедливого судового
розгляду… деякі ключові рішення Європейського суду з прав людини з очевидністю підштовхують до суттєвого переосмислення юридичних
конструкцій [9, c. 22]. Так, наприклад, у справі
“П’єрсак проти Бельгії” Європейський суд уточнив зміст поняття “неупереджений суд”, зазначивши, що для того, щоб суди могли вселяти
громадськості необхідну довіру, слід враховувати також і питання їх внутрішньої організації.
Якщо особа займала в прокуратурі посаду, на
якій їй вочевидь довелося стикатися з певною
справою, а згодом вона засідає як суддя у цій
самій справі, громадськість може мати побоювання щодо відсутності достатніх гарантій неупередженості [10, с.58]. Отже, при розгляді в
національних судах заяви про відвід суду на підставі так званих “інших обставин, що викликають сумнів в об’єктивності та неупередженості
суду” суддям слід обов’язково враховувати прецеденти Європейського суду з прав людини щодо тлумачення поняття “неупереджений суд”.
Як вірно зазначає П. Рабінович, знання й
урахування прецедентних рішень Суду, засвоєння специфіки його професійного мислення, його
“правового менталітету” – одне з найактуальніших завдань, що постають нині перед суддями та
будь-якими іншими суб’єктами захисту прав людини в Україні [11, с. 358]. Особливість європейського права, як наголошує В. Паліюк, полягає в
тому, що воно ґрунтується на загальнолюдських
принципах прав (юридичної рівності однойменних суб’єктів, демократизму, справедливості,
поваги і захисту тощо), а також на правовій традиції країн європейської демократії [7, с. 73–74].
На підставі вищезазначеного приходимо до
думки, що, по-перше, рішення Європейського
суду з прав людини мають прецедентний характер, тому національні суди повинні їх використовувати у своїй практиці, по-друге, вони є актами тлумачення Конвенції, а тому національне
законодавство України повинно їм відповідати.
Українська правова система та система судочинства об’єктивно потребують включення до своєї
структури та основ функціонування європейських
стандартів та європейського досвіду захисту прав і
свобод людини, які і знаходить своє втілення у рішеннях Європейського суду з прав людини.
Частина 3 ст. 19 Закону зобов’язує Орган
представництва (орган, відповідальний за забезпечення представництва України в Європейсь48

кому суді з прав людини та виконання його рішень) забезпечувати постійну перевірку чинних
законів і підзаконних актів на відповідність Конвенції та практиці Суду. Наведемо такий приклад. Частина 1 ст. 39 Конституції України надає
право громадянам збиратися мирно, без зброї і
проводити збори, мітинги, походи і демонстрації,
про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Системний аналіз Конституції
дозволяє зробити висновок, що така диспозиція
статті позбавляє іноземців та осіб без громадянства зазначеного права. Водночас у ст. 11 Конвенції зазначено, що кожен має право на свободу
мирних зборів і на свободу об’єднань з іншими...
А Євросуд у своєму рішенні від 20 лютого 2003
р. у справі “Джавіт Ан проти Турції” визначив,
що право на свободу зборів є фундаментальним
правом демократичного суспільства... це право
не може тлумачитися в обмеженому сенсі. У рішенні від 9 квітня 2002 р. по справі “Сісс проти
Франції” Суд зазначив, що та обставина, що заявниця – незаконний іммігрант, не є достатньою
підставою для порушення її права на свободу
мирних зборів, бо це право раніше вже здійснювалось протягом двох місяців без будь-якого
втручання з боку влади. Видворення людей із
захопленої церкви було пов’язано не з тим, що
учасники зборів були незаконними іммігрантами, а з тим, що погіршився стан їхнього здоров’я,
а також санітарно-гігієнічні умови у церкві стали
незадовільними. Незважаючи на існування такого рішення Євросуду, ще й досі змін у підходах
до розуміння головного змісту та кола суб’єктів
права на мирні зібрання, передбаченого ст. 39
Конституції України, не відбулося.
Як слушно зауважує Д. М. Третьяков, законодавець має швидко та ефективно реагувати на
загальні заходи щодо виконання вже прийнятих
проти України рішень Європейського суду з прав
людини, якщо вони потребують законодавчих змін,
а також має здійснювати “превентивне” вдосконалення законодавства з метою уникнення можливих
подальших його порушень [12, с. 35]. Як вірно зазначають С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, якщо законодавство України в широкому розумінні цього терміна
(тобто коли воно охоплює всі закони і підзаконні
акти) згідно зі статтями 13–15 Закону буде приведене у відповідність до Конвенції та практики діяльності Суду, то необхідність у прямому посиланні
на норми Конвенції має відпасти [14, с. 38].
Висновки. Отже, на підставі усього вищезазначеного, можна зробити такі висновки. Поперше, під час здійснення судочинства націона-
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льні суди України повинні посилатися на висновки Європейського суду з прав людини як на
безпосереднє джерело права. Вони мають виходити не тільки з формального тлумачення норм
права, а й додержуватися і втілювати у своїх рішеннях ідею справедливості, гуманності, що
притаманна рішенням Євросуду. Це сприятиме
уніфікації судової практики в межах України, а
також впровадженню в українське судочинство
європейських стандартів прав людини. По-друге,
усі рішення Європейського суду з прав людини,
як прийняті проти України, так і щодо інших
держав, мають невідкладно віддзеркалюватися в
національному законодавстві України шляхом
внесення відповідних змін до нього. По-третє,
врахування під час здійснення правосуддя українськими судами рішень Євросуду, ухвалених
щодо інших країн, дозволить розширити та конкретизувати розуміння положень Конвенції про
захист прав людини та основних свобод, а відповідно і підвищить ефективність захисту та відновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів людини і громадянина в Україні.
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THE IMPROVEMENT OF THE COURT PROCEDURE PERFORMANCE IN UKRAINE
IN ASPECT OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS PRACTICE
Summary
The article is devoted to the study of the essence of the European court of human rights judgments
and their influence to the national court procedure and national legislation. The author considers that the
European court judgments concerning Ukraine are obligatory for the national courts as well as the decisions
regarding other states-members of the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms. Such measures will increase the efficacy of Ukrainian justice.
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У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Постановка проблеми. Впровадження в
систему органів державної влади України поста
Президента України, з одного боку, засвідчило
готовність України не лише сприймати, а й втілювати в життя передовий досвід правових інститутів розвинених демократичних країн, а з
іншого – значно посилило увагу в нашому суспільстві до інституту президента взагалі та, водночас, створило розмаїття поглядів серед науковців, політиків і широкої громадськості загалом.
Серед вітчизняних дослідників помітна відмінність у підходах до характеристики цього інституту й, особливо, його місця в конституційно
визначеному механізмі держави та функціонального спрямування. Водночас зазначимо, що нерідко критичні відгуки з’являються без проведення
глибокого й усебічного аналізу політико-правової системи нашої держави, а отже, й чинників,
які впливають на її функціонування.
Ступінь наукової розробки проблеми. За
останні роки у вітчизняній науковій літературі та
суспільно-політичній періодиці значно посилився інтерес та увага до різних проявів президентської влади та її правового статусу. Зокрема,
конституційний інститут Президента активно
розглядається у публікаціях, авторами яких є:
В.Б.Авер’янов, Ф.Г.Бурчак, А.З.Георгіца, А.М.
Колодій, Ю.М.Коломієць, Н.Р.Нижник, В.Ф.Погорілко, Ю.М.Тодика, М.В.Цвік, В.М.Ша-повал,
В.Д.Яворський та ін. За останні роки в Україні
підготовлено і захищено ряд кандидатських дисертацій (С.А.Агафонов, Д.М.Бєлов, Н.Г.Плахотнюк, С.Г.Серьогіна, В.А.Шатіло та ін.). Але ця
проблематика в Україні досліджена недостатньо:
більшість публікацій присвячені тільки окремим
аспектам теми, низка дискусійних теоретичних
питань потребує подальшого аналізу.
Мета даної статті полягає в тому, щоб дослідженні правової природи інституту президента та
визначенні місця Президента України у системі
органів державної влади.
Виклад основного матеріалу. В тій чи іншій країні, де був запроваджений пост президента, склалися різні системи влади – президентська, напівпрезидентська і парламентарна. До того
ж реальний обсяг повноважень президента, його
роль і місце в політичній системі тієї чи іншої

країни був зумовлений специфічними історичними передумовами, співвідношенням політичних сил і конкретною політичною ситуацією.
Але перш ніж аналізувати правову природу інституту Президента, з’ясуємо, що означачє термін “президент”.
Походження слова “президент” – латинське. Первісно praesidens (praesidentis) означало
буквально – той, хто сидить спереду (в античні
часи президентами називали головуючих на різних зібраннях). У процесі подальшої концептуалізації цього слова його стали ідентифікувати з
посадою виборного голови, керівника, установи,
організації, товариства тощо. У цьому зв’язку
певний інтерес має викликати переклад цього
слова у деяких слов’янських, угорській та іспанській мовах. Так, у російській мові слово “президент” перекладається як голова, старший член
дорадчого органу управління. Так само глава
держави і голова колегіального органу іменується головою (наприклад, председник – у сербській, predsjednik – у хорватській, претседател – у
македонській, elnالk – в угорській). А іспаномовний термін Presidente можна перекладати як “Голова” і як “Президент”. Правду кажучи, у всіх
цих випадках, коли мова йде про главу держави,
зокрема в українській мові, прийнятий переклад
цього слова – “Президент”.
Щодо терміна “президент” як категорії
державознавчої науки, то в одному з монументальних енциклопедичних видань подається таке
його тлумачення: Президент, лат. 1) голова громади, спілки; 2) виборний голова виконавчої
влади в республіці, він же вважається главою
республіки взагалі і представником її у міжнародних зносинах [3, с. 605]. Слід підкреслити, що в
його теперішньому розумінні як глави держави
термін “президент” став уживатися після запровадження посади президента у США відповідно
до Конституції 1787 р. В юридичній літературі
питання щодо загальних рис, характерних для
посади президента, досить обґрунтовано досліджено. Авторка приєднується до думки тих учених, які виділяють, у будь-якому разі, три найсуттєвіші риси: 1. президент є посадовою особою, яка
посідає пост у результаті виборів на певний строк
[15, с. 156; 8, с. 291-292]; 2. президентський пост,
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як правило, є індивідуальним [11, с. 43-44]; 3. президент несе юридичну і політичну відповідальність
за свої дії відповідно до Конституції та чинного
законодавства країни [6, с. 13].
Важливе теоретичне і методологічне значення для розуміння місця Президента у системі
державної влади має правильне трактування поняття “президент”, а також розкриття різних аспектів у його змістовій характеристиці. У літературі в цілому слушно вказується на існування
різних підходів до визначення змісту наукової
категорії “президент”. Так, із загальносоціологічних позицій у зміст поняття “президент” на передній план висуваються такі питання, як умови і
причини запровадження поста президента, його
соціальної підтримки і впливу на суспільний
розвиток. Політологічний підхід націлений на
розкриття категорії “президент” переважно на
основі аналізу конкретної політичної ситуації у
державі. Тут суттєву роль відіграють питання
партійної належності президента, його політичних поглядів і симпатій, реальної політичної ваги
у підтриманні керованості держави і впливу на
окремі державні структури.
У працях вчених-юристів зміст поняття
“президент”, зазвичай, охоплюється терміном
“інститут президента” (авторка вважає, що повинно застосовуватися саме таке словосполучення,
термін, а не “інститут президентства”, що часто
використовується в літературі і, яке має, на наш
погляд, дещо інший відтінок). Звернемося до Великого тлумачного словника сучасної української мови, де слово “президентство” трактується:
“1. Пост, посада президента; діяльність на цій
посаді протягом певного часу; 2. Територія, область, підвладна президентові (у 2 знач.)” [5, с.
920]. Отже, президентство належить розуміти як
виконання обов’язків Президента протягом певного часу (н-д, президентство Л.М.Кравчука,
Л.Д.Кучми, В.А.Ющенка). Виходячи зі сказаного, важко погодитися з позицією тих авторів, які
визначають інститут президентства як “сукупність конституційно-правових норм, які регламентують порядок виборів глави держави, його
юридичний статус у структурі органів державної
влади (?), функції і повноваження, порядок припинення повноважень (?), умови та підстави відповідальності президента” (О.В.Бойко) [2, с. 9],
або тих, хто вважає інститут президентства формою глави держави (В.А.Шатіло) [21, с. 7].
Зазначимо, що в літературі є й інші погляди стосовно використання цих термінів. Так,
А.Л.Журавльов і А.Ш.Султанов визначають президентство (у вузькому розумінні цього слова) як
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посаду, пост президента [10, с. 17]. А І.Л.Волошенко пропонує розглядати інститут президентства у широкому значенні цього слова і включати до нього комплексну характеристику становища президента, що показує особливості його
взаємодії з іншими державними, політичними
структурами і суспільством у цілому, а також
організацію і діяльність різних структурних підрозділів, що забезпечують нормальне функціонування глави держави [6, с. 14-15].
Не менш важливою проблемою для нашого
дослідження питання про співвідношення понять
“правовий статус президента” і “інститут президента”. Якщо виходити з припущення, що інститут президента у найбільш загальному вигляді
визначається як сукупність правих норм, що регулюють формування і функціонування Президента як глави держави, то це співвідношення виявляється у тому, що; по-перше, правові норми, які
складають інститут президента, первісні стосовно
правового статусу президента; по-друге, інститут
президента за своїм нормативним обсягом ширший
від правого статусу президента, змістом якого є
функції та повноваження президента.
Авторка виходить із загальноприйнятої в
науці конституційного права дефініції поняття
“конституційно-правовий інститут”, під яким
розуміється певна система норм конституційного
права, що регулюють однорідні та взаємопов’язані суспільні відносини й утворюють відносно самостійну групу [13, с. 26]. Відповідно до
предмета нашого дослідження, таким конституційно-правовим інститутом є інститут президента. На наш погляд, інститут президента як конституційно-правовий інститут глави держави у
будь-якій країні сучасного світу має складатися з
таких норм, які: визначають місце і роль (або
правове становище) президента у структурі органів державної влади; встановлюють порядок заміщення посади та дострокового припинення президентських повноважень, а також передбачають
можливу відповідальність глави держави; закріплюють функції та повноваження президента.
Тривалий час, та і сьогодні критерій аналізу інституту Президента за формою правління
слугує теоретичною і методологічною базою при
дослідженні цього провідного інтегрованого і
консолідованого державного органу в будь-якій
країні. Не відмовляючись у принципі від цього
критерію, констатуємо, що в зарубіжній доктрині
та практиці утверджується підхід, згідно з яким
пропонується застосовувати певні вимоги, умови, стандарти, догми для дослідження саме інститут Президента. Так, російські вчені Б.М.Габ-
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ричідзе і А.Г.Чернявський у якості таких ідей,
принципів, фундаментальних стандартів, які мають застосовуватися саме до інституту Президента, пропонують віднести такі ознаки та риси, як:
наявність у цього органа державної влади повноваження діяти, виступати від імені держави; наявність у органу державно-владних повноважень;
наявність власної, специфічної компетенції; наявність характерних саме для державного органу
форм і методів діяльності; участь органу у здійсненні завдань і функцій держави та ряду інших
характерних ознак і рис [7, с. 696].
Незалежно від підходу, який застосовується при аналізі інституту Президента, безспірним і
незмінним є положення про те, що правова природа влади президента визначається у першу
чергу нормами конституції, конституційного або
органічного (як прийнято в зарубіжних країнах)
закону. Згідно з текстами конституцій відповідних країн, президент може посідати неоднакове
становище в системі органів державної влади.
Він може бути: тільки главою держави (ФРН);
одночасно главою держави і виконавчої влади
(США); главою держави і фактичним керівником
уряду за наявності особливої посади прем’єрміністра і створенні особливого органу – Ради
міністрів (Єгипет).
Звернемося до аналізу Конституції України
1996 р. з метою визначення місця Президента
України у державному механізмі. Насамперед,
привертає на себе увагу той факт, що в чинному
Основному Законі України, подібно до конституцій більшості країн світу, принципом побудови
державної влади проголошується принцип поділу
влад на законодавчу, виконавчу та судову (ст. 6). У
цій же статті сказано, що органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах
і відповідно до законів України [14, с. 4].
Чинна Конституція України визначає ті
державні органи, котрі виконують ту чи іншу
функцію при здійсненні державної влади. При
цьому авторка, услід за відомими вченими
Д.А.Ковачевим та В.Ф.Погорілком, розуміє основні напрями або види діяльності органу держави, які виражають його призначення, роль і
місце в суспільстві [12, с. 196; 17, с. 313]. А функція державного органу конкретизується в його
завданнях, під якими належить розуміти цілі його діяльності, які отримали юридичне закріплення [12, с. 197]: Конституція України закріплює,
що “Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України” (ст.
75); “Кабінет Міністрів України є вищим орга-

ном у системі органів виконавчої влади” (ст.
113); “Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами” (ст. 124). В цих конституційних
приписах Президент України є відсутнім. Для
нього чинна Конституція встановлює іншу функцію: “Президент України є главою держави і
виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина” (ст.
102). Крім того, важливі завдання покладає на
Президента ст. 106 Основного Закону України:
“1. Президент України: забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави; … 3. представляє державу в
міжнародних відносинах, здійснює керівництво
зовнішньополітичною діяльністю держави, веде
переговори та укладає міжнародні договори
України”. Варто вказати ще на один спосіб конституційного закріплення завдань президента про присягу президента: “волею народу обраний
Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні.
Зобов’язуюсь усіма своїми справами боронити
суверенітет і незалежність України, дбати про
благо Вітчизни і добробут Українського народу,
обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати обов’язки в інтересах усіх співвітчизників,
підносити авторитет України у світі” (ст. 104). Ці
завдання президента є юридичною підставою для
щорічних його послань Верховній Раді України та
для вирішення питання про обсяг і характер його
конституційних прав і обов’язків, а також для вирішення питання про його відповідальність.
Важливим і дискусійним у науці вітчизняного конституційного права є питання про те, до
якої гілки державної влади відноситься влада,
яка здійснюється Президентом України? На
жаль, однозначної відповіді ні в сенсі Конституції, ні в науці конституційного права України
немає. Ф.Г.Бурчак заявив, що є всі підстави виділити Президента в окрему гілку влади, яка уявлялася автором як цементуюче начало в усьому
державному механізмі [4, с. 15]. Вже в наші дні
В.А.Шатіло стверджує про наявність “президентської влади”. В якості аргументів на користь
цього згаданий автор висуває те, “що Президент
видає самостійні нормативні акти (укази), а також виконує функції і повноваження , властиві
йому і які не можна делегувати, має допоміжні
органи та служби” [21, с. 7].
Підкреслимо, що в процесі підготовки і прийняття Конституції 1996 року не було одностайної
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думки щодо тексту статті Основного Закону, присвяченій формулюванню, що визначає місце Президента в системі державної влади. Більше того,
проблема конституційного статусу Президента була предметом постійних дискусій учених-юристів
[18, с. 20-22; 19, с. 31-35].
З
прийняттям
чинної
Конституції
В.Б.Авер’янов висунув цікаву ідею “керуючого”
центру у системі виконавчої вертикалі влади. На
його думку, найкращі результати діяльності ієрархічно організованої системи можуть бути забезпечені за умови її моноцентричної, а не поліцентричної структурної побудови, тобто коли усі
структурні ланки системи підлягають керуючому
впливу саме з одного (а не з кількох) владноорганізаційного центру. Виходячи з установленої
Конституцією республіканської форми державного правління змішаного, президентськопарламентського типу, яка об’єктивно пов’язана
з т.зв. дуалізмом виконавчої влади, то в Україні,
міркує автор, в основу управлінської вертикалі
покладена модель своєрідного “складного
центру”, який складається з двох функціонально
поєднаних суб’єктів – Президента і Кабінету Міністрів України. Специфічність даної моделі в
тому, що відношення цих суб’єктів до гілки виконавчої влади неоднакові. Якщо Уряд входить
до неї саме як окрема структурна ланка системи
органів, то президент – лише функціонально –
через певний обсяг своїх повноважень у сфері
виконавчої влади [1, с. 11].
Осмислюючи досліджувану проблему з позицій світового конституціоналізму, такі провідні вчені, як В.Ф.Погорілко та В.М.Шаповал на
підставі аналізу конституційних положень, а також логіки концепції поділу влади дійшли висновку про необхідність включення глави держави до системи виконавчої влади. Зокрема,
В.Ф.Пого-рілко вказував, що Основний Закон
України виявляє масштабні повноваження, гарантії, можливості і процедури Президента стосовно виконавчої влади. Вони доповнюються поширеною практикою безпосереднього вирішення
Президентом конкретних управлінських питань і
наявності вертикалі виконавчої влади, вершиною
якого є Президент. Викладені аргументи, на його
думку, дають підстави для висновку про те, що
Президент фактично є главою виконавчої влади
(левова частка президентської компетенції –
компетенція у сфері виконавчої влади [16, с.
327]). В.М.Шаповал підкреслює, що сприйняття
теоретичної конструкції “дуалізму” виконавчої
влади по суті засвідчує поєднання Президента
України зі сферою виконавчої влади. Ті повно54

важення, котрі кореспондовані ролі Президента
України як глави держави, здебільшого є елементами системи стримувань і противаг у взаємовідносинах між “розподіленими владами” (законодавчою та виконавчою). Інші прямо асоціюються з явищем виконавчої влади. Тому вчений
робить висновок, за яким Президент України є
“органічною частиною тріади влад … включається до конституційно визначеної системи розподілу влад” [9, с. 48]. Реалії, продовжує автор,
свідчать, що Президент України є ключовою
складовою конституційно встановленої системи
виконавчої влади. Така роль Президента України
унаочнюється характером його компетенційних
зв’язків з Кабінетом Міністрів України, “посилений” практикою поза їх конституційного визначення (це забезпечується очолюваною ним
Радою національної безпеки і оборони України,
яка координує і контролює діяльність органів
виконавчої влади у сфері національної безпеки і
оборони (ч. 2 ст. 107 Конституції); порядком формування Уряду (ч. 1 ст. 106 Конституції); Кабмін складає повноваження перед новообраним
Президентом України (ст. 115); індивідуальна
політична відповідальність членів Кабміну перед
Президентом відповідно до ч. 6 ст. 115 Конституції [20, с. 69-73]. Авторка сприймає саме такий
підхід при визначення місця та ролі інститут
Президента України в системі органів державної
влади. Підкреслимо, що цьому інституту притаманна така риса, як наявність юридичного і фактичного статусу глави держави. Поняття Президента, яке сформульоване у ст. 102 Конституції
України, де він визначений як глава держави, за
своїм змістом значно вужче, ніж її конституційне
наповнення рештою норм розділу V Конституції,
а також низкою інших статей, що містяться в інших розділах. У цілому ці положення, установлення, приписи і процедури значно розширюють реальний зміст даного поняття порівняно з конституційним визначенням. Президента України можна
охарактеризувати як главу держави і фактично главу виконавчої влади.
З викладеного тут можна зробити такі висновки. По-перше, визнання Президента главою
державою традиційне в конституціях багатьох
країн світу, не є винятком у цьому плані і конституційна характеристика Президента України.
По-друге, наведені норми Конституції засвідчують особливе місце Президента України в системі
органів державної влади: глава держави не входить
безпосередньо до жодної з гілок влади. Проте дане
положення не дає ніяких підстав трактувати владу

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 474. Правознавство.

О.Т. Волощук

президента як таку, що стоїть над іншими владами,
котрі залежать від неї.
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CONCEPTION, LEGAL NATURE AND PLACE OF A PRESIDENT IN A MECHANISM
OF A STATE POWER
Summary
In this article is probed legal nature institute of president, and also elucidation of such terms of constitutional right is given, as a “institute of president” and “president”. A central place is assigned to the research
of a legal and actual status of the presidents in a mechanism of realization of a State power of the countries.
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ОСНОВНІ ЕТАПИ Й ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ
ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Політичні партії –
важливий інститут політичної системи суспільства, який бере активну участь у формуванні та
структуруванні політичних угруповань у боротьбі за владу і забезпечує дійовий механізм ротації
політичної еліти. Існування й ефективне функціонування політичних партій, як показує вітчизняний досвід державотворення, є важливою умовою демократизації політичної системи держави,
гарантією забезпечення та реалізації політичних
прав її громадян (ст. 36 Конституції України) [1].
Формування сильних і впливових політичних
партій, становлення системи багатопартійності
неможливе без існування ефективної системи
правового регулювання порядку їх створення,
статутної діяльності державної влади і місцевого
самоврядування. У зв’язку з цим особливого значення набуває вивчення інституційних процесів,
які відбивають якість зміни розвитку інституту
політичних партій. Отже, актуальність теми запропонованої статті зумовлена необхідністю
всебічного опрацювання проблеми правової інституалізації, поглиблення та систематизації уявлення про сутність, дефініцію поняття юридичної конструкції політичних партій, форм і механізму правового регулювання їх створення, діяльності та участі у виборчому процесі.
Ступінь наукової розробки. Проблематикою інституалізації політичних партій займалися М.В. Примуш, Д.В. Лук’янов, Т. Кузьо, М.
Томенко, проте запропонована тема досліджувалася тільки або з історичного, або політологічного погляду, комплексний аналіз особливостей
інституалізації політичних партій в Україні не
висвітлений у жодній науковій праці.
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання дослідити основні етапи й особливості
інституалізації політичних партій в Україні та
обґрунтувати зростаючу роль політичних партій
у механізмі громадянського суспільства.
Виклад основного матеріалу. У загальному значенні термін «партія» - (франц. parti, нім.
pertei, англ. party і лат. pars (parties) означає частину, групу). Як відзначає З. М. Зотова, «задовго
до формування сучасних політичних партій цим
терміном позначалися групи людей, що змагаються між собою у сфері влади або впливу на
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владу» [7, с.3]. Масові політичні партії виникли
порівняно нещодавно і являють собою специфічний продукт розвитку громадянського суспільства і конституційної держави, елемент політичної
системи, заснованої на функціонуванні представницьких установ.
Юридична наука приділяла певну увагу
питанням інституалізації політичних партій. Так,
Б.А. Стародубський розумів під інституалізацією
«не лише законодавче згадування про них, а спеціальне регулювання створення й діяльності політичних партій, зокрема надання їм особливих
прав, яких не можуть мати інші види союзів» [14,
с.24]. Інституалізація визначалася також як «визнання їх інститутом де-юре, правове закріплення їх місця не лише в політичній системі, а й у
державній структурі» [11, с.19].
Також потрібно враховувати, що поняття «інституалізації політичних партій» розглядається не
тільки з правового погляду, а і з політологічного. У
політології об’єктом дослідження виступає не нормативно-правове оформлення партійної діяльності,
а власне партія як інститут політичної системи і
суб’єкт політичного процесу [8, с. 93].
С.Є. Заславський вважає, що інституалізація
політичних партій виражається в їх легітимізації,
функціоналізації, політичній ідентифікації, формалізації внутрішньопартійної організації [3, с. 21].
У юридичній літературі висловлюється думка, згідно з якою інституалізація політичних
партій проявляється у двох формах: конституційній та законодавчій інституалізацій. Так, А.
Пошталек зазначає, що конституційна інституалізація – це визнання конституцією існування
політичних партій і загальне визначення їх ролі в
суспільстві і державі, а законодавча інституалізація – правове санкціонування партій, свого роду державним інститутом, причому вона не обмежується визнанням їх ролі як політичних організацій, а й визначає основи їх діяльності і наділяє партії певною компетенцією, реалізація
якої необхідна для функціонування всього державного механізму. Б.О. Страшун розглядає конституційну інституалізацію як включення в конституцію основних принципів їх статусу, а законодавча інституалізація – як процес, внаслідок
якого правове становище партій визначається
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законом досить детально [7, с. 249].
На теренах української держави процес інституалізації політичних партій відбувався в декілька етапів. Перший етап інституалізації політичних партій в Україні фактично розпочався
наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. в Східній
Галичині зі створення 24 жовтня 1885 р. політичного товариства “Народна Рада”, яке стало
першим протопартійним утворенням у краї. Своїм основним завданням “Народна Рада” вважала
забезпечення легальними, конституційними засобами консолідацію українського народу в Наддністрянщині, досягнення “повного усвідомлення ним своїх потреб і своїх прав, а також здобуття йому фактичної рівності з іншими народами
Австро-Угорщини”. “Народна Рада”, хоча й проголосила себе політичним товариством, однак з
точки зору основних сутнісних ознак (наявність
програмних засад, статуту, теоретичного органу,
періодичність скликання загальних зборів організації), а також за характером своєї діяльності
фактично була політичною партією. Не випадково окремі громадські діячі краю називали зазначене товариство “партією українських народовців” [8, с. 36].
Порівняльний аналіз програмних засад і
основних напрямків діяльності українських політичних партій та організацій у Східній Галичині
наприкінці ХІХ ст. дає можливість прослідкувати формування структури модерної партійнополітичної системи краю. Вона була представлена як українськими так і польськими угрупованнями. Український партійно-політичний табір
складався з 4-х партій та 2-х політичних товариств. 26 січня 1900 року на засіданні політичного товариства “Руська Рада” було створено Руську народну партію (РНП), яка спираючись на реакційні елементи світської й духовної інтелігенції, частини селянства Східної Галичини, активно протидіяла українському рухові, виступала за
співробітництво з російськими політичними та
культурними організаціями.
Щодо українських земель, які знаходились
у складі Російської імперії, то про партійне життя можна говорити з часу створення Революційної української партії (РУП), установчий з’їзд
якої відбувся 11 лютого 1900 р. у Харкові.
В 1902 р. з неї вийшла група націонал-радикалів,
які утворили Українську народну партію на чолі
з М.Міхновським. Він розробив «Десять заповідей для Української народної партії» (одна, єдина, неподільна, самостійна, вільна Україна, Україна для українців, усюди і завжди вживай української мови та інші). Тоді ж від Революційної

української партії відокремилися народники
(М.Шаповал, М.Залізняк), які примкнули до партії есерів. У 1903 р. від Революційної української
партії відкололася Українська соціалістична партія на чолі з Б.Ярошевським. У 1900 р. створилася Українська соціалістична партія, яка виступала за «Українську республіку». Після вступу до
неї у 1903 р. частини Революційної української
партії це була єдина з соціалістичних партій Росії, яка наголошувала на важливості національного питання й визнавала права українського народу [10, с. 56]. Згодом, у 1904 р., створилася
Українська Демократична партія. Її програма
містила як політичні (парламентський лад, автономія), так і економічні вимоги (8-годинний робочий день, державна пенсія немічним тощо).
Згодом з її лав вийшли представники радикального
крила, які утворили Українську Радикальну партію, головою якої став Б.Грінченко. Восени 1905 р.
Українська Демократична партія та Українська
Радикальна партія провели об’єднавчий з’їзд і
утворили Українську Демократичну Радикальну
партію, яка згуртувала значну частину національно
свідомих людей. У грудні 1904 р. утворилася Українська Соціал-Демократична Спілка.
У 1906 р. зі складу Української народної
партії виходить група автономістів, які заснували
Українську демократичну партію, що проіснувала всього кілька місяців. У лютому 1907 р. свою
програму прийняли українські соціал-революціонери. Вони вимагали скликання Українських
Установчих Зборів. У цей час в Україні діяли і
терористичні революційні організації. Це “Оборона України”, “Українська Народна Оборона”.
Існувало також декілька груп анархістів, активними на території України були і загальноросійські політичні партії [15, с.55].
Другим етапом інституалізації політичних
партій в Україні можна вважати період з 1917
року по 1920 рік, який характеризувався бурхливими політичними процесами, пов’язаними із
більшовицькою революцією та намаганням
України об’єднати усі свої землі в єдине ціле і
здобути незалежність. Влітку 1917 р. в Україні
нараховувалося понад 30 політичних партій різних напрямів. До української Центральної Ради
увійшли українські есери, соціал-демократи, соціал-федералісти, соціалісти-самостійники, українська демократично-хліборобська партія, які
представляли всі частини політичного спектру.
Зокрема, на західноукраїнських землях напередодні проголошення ЗУНР найбільш впливовими
були три партії - Українська національно-демократична партія, Українська соціал-національна

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 474. Правознавство.

57

Основні етапи й особливості інституалізації політичних партій в Україні

партія і Українська радикальна партія. На противагу партіям Центральної Ради, галицькі партії
були партіями парламентського типу. В лютому
1919 р. створилася комуністична партія Східної
Галичини, хоча ідеологія більшовизму не мала
тут широкого поширення.
Поразка національно-визвольних змагань
1917-1920 рр. зумовила значні зміни в партійному житті, в першу чергу на східноукраїнських
землях, окупованих більшовиками. На західноукраїнських землях, де панувала Польща, ситуація була дещо іншою, але теж несприятливою
для діяльності українських політичних партій.
Після закінчення Другої світової війни та
об’єднання усіх українських земель у єдину республіку у складі СРСР і встановлення тоталітарного режиму процес інституалізації політичних
партій на теренах України зупинено. Проте це
також досвід, що вказує на наслідки безконтрольної діяльності однієї авторитарної партії.
Наступний етап інституалізації політичних
партій в Україні розпочався з проголошенням
незалежності України. На початку 90-х рр. в
Україні сформувалися політичні та правові передумови для легалізації та інституалізації діяльності політичних партій. До таких передумов можна віднести, по-перше, скасування ст.6. Конституції СРСР про монополію КПРС на партійнополітичну діяльність, яке відбулося на підставі
результатів березневого загальносоюзного референдуму 1990 року; по-друге прийняття 14 листопада 1990 року Постанови Президії Верховної
Ради України «Про порядок реєстрації громадських організацій» у доповненому варіанті, що
значно полегшувало порядок легалізації політичних та громадських об’єднань. Цим закладено
основи діяльності різних політичних партій на
загальноукраїнському рівні [11].
Особливістю інституалізації політичних
партій в Україні є те, що спочатку прийнято Закон України «Про об’єднання громадян» у червні
1992 р., тобто розпочався процес законодавчої
інституалізації політичних партій, а з прийняттям у 1996 році Конституції України відбувається конституційна інституалізація. Прийняття нового виборчого та партійного законодавства заклало передумови для якісно нових політикоюридичних і соціально-економічних засад партійного будівництва в Україні [6, с. 38].
Саме Закон України «Про об’єднання громадян» уперше в українській історії подає дефініцію політичної партії, формулює ознаки, за
якими вона відрізняється від громадської організації; закон регламентує порядок утворення, дія58

льності та ліквідації партій як важливих елементів політичної системи суспільства [1]. Важливим кроком на шляху побудови демократії та
багатопартійності в нашій державі стало прийняття у квітні 2001 р. Закону України «Про політичні партії в Україні» [2].
Зазначимо, що прийняття закону «Про політичні партії в Україні» одне із зобов’язань України
перед Радою Європи. Тому остання схвально поставилася до факту його ухвалення. Водночас Рада
Європи наголошує на тому, що головним завданням України тепер є забезпечення повної відповідності існуючої практики вимогам Закону.
Даний Закон гарантує громадянам право
об’єднання в політичні партії. «Право громадян
на свободу об’єднання у політичні партії для
здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних,
культурних та інших інтересів визначається і гарантується Конституцією України. Ніхто не може бути примушений до вступу в політичну партію або обмежений у праві добровільного виходу
з політичної партії. Належність чи неналежність
до політичної партії не може бути підставою для
обмеження прав і свобод або для надання будьяких пільг і переваг. Обмеження щодо членства у
політичних партіях встановлюється виключно
Конституцією та законами України».
Закон містить правове визначення поняття політичної партії. “Політична партія – це зареєстроване
згідно з законом добровільне об’єднання громадян
прихильників певної загальнонаціональної програми
суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння
формуванню і вираженню політичної волі громадян,
бере участь у виборах та інших політичних заходах”.
Стаття 4 даного Закону визначає гарантії діяльності політичних партій, встановлює їх рівність
перед законом. “Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим
особам, - говориться у ній, - заборонено виокремлювати у своєму ставленні певні політичні партії чи надавати їм привілеї, а також сприяти політичним партіям” [2].
Також Законом визначено випадки, коли
створення чи діяльність політичних партій підлягають забороні. До їх числа належать дії чи програми, які спрямовані на ліквідацію незалежності
України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підрив безпеки
держави, незаконне захоплення державної влади,
пропаганда війни, насильства, розпалювання
міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі,
посягання на права і свободи людини, посягання
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на здоров’я людини. Політичні партіям забороняється також створювати воєнізовані формування. Рішення про заборону діяльності політичних партій розглядається і приймається лише
Верховним Судом України.
Рішення про створення політичної партії
приймається на її установчому з’їзді й повинно
бути підтримане підписами не менше ніж 10 тисяч громадян України, зібраними не менш як у
двох третинах областей України. Діяльність незареєстрованих партій законом забороняється.
Реєстрацію політичних партій здійснює
Міністерство юстиції України. Після реєстрації
політична партія отримує реєстраційне свідоцтво
й набуває статусу юридичної особи. Рішення про
реєстрацію або відмову у ній приймається протягом 30 днів з часу надходження всіх документів.
Цей строк може бути продовжений, але не більше ніж на 15 днів. У випадку, якщо документи
політичної партії не відповідають Конституції та
чинному законодавству, у реєстрації політичної
партії може бути відмовлено. Політична партія
щорічно інформує Міністерство юстиції України
про обласні, міські, районні організації партії або
інші структурні утворення. Міністерство юстиції
щорічно оприлюднює список зареєстрованих
політичних партій та їхні юридичні адреси. Рішення щодо відмови у реєстрації політичної партії повинно бути вмотивоване й викладене письмово. Воно може бути оскаржене в судовому порядку. Відмова у реєстрації не є перешкодою у
повторному зверненні про реєстрацію.
Із внесенням змін до Конституцій України
у 2004 році значно посилюється роль політичних
партій у політичній системі. Внесеними змінами
суттєво посилився вплив парламенту на формування виконавчої гілки влади.
Значний вплив на формування умов та особливостей розвитку системи багатопартійності в
Україні також мали закони про вибори народних
депутатів України і вибори до місцевих Рад народних депутатів.
Висновки. Особливості правової інституалізації політичних партій в Україні зумовлені
тим, що тривалий час українські землі були
роз’єднанні та знаходились під владою різних
держав. Також установлення тоталітарного режиму СРСР і панування однієї комуністичної
партій негативно відбилася на процесах інституалізації політичних партій. У роки незалежності
України здійснені відповідні кроки до правової
інституалізації, проте бурхливі політичні процеси та наявність великої кількості «кишенькових»

і мікропартій свідчить про недостатню законодавчу врегульованість даного питання.
Список літератури
1. Закон України “Про об’єднання громадян” // Відомості Верховної Ради України, 1992,
№ 34, ст. 504.
2. Закон України «Про політичні партії в
Україні» // Відомості Верховної Ради (ВВР),
2001, № 23, ст.118.
3. Заславский С.Е. Институализация многопартийности в современной России: генезис,
механизмы
формирования,
перспективы:
Дис….канд.полит. наук: 23.00.02/ Моск.гос. ун-т.
– М., 1995. – С. 21.
4. Історія держави і права України: Підручник:
У 2 т. / Кол. авторів: В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин,
О.Д. Святоцький та ін.; За ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина. - К.: Ін Юре, 2000. - Т. I. – 580 с.
5. Конституція України від 28 черв. 1996 р.
із змінами та доповненнями від 8 груд. 2004 р. //
Відом. Верховної Ради України. - 2005. - № 2. Ст. 44.
6. Кузьо Т. Багатопартійна система України: проблеми і конфлікти // Політологічні читання, 1993, № 1. – С. 36-42.
7. Конституционное (государственое) право зарубежных стран: Учебник: В 4 т./ Отв. ред.
Б.А. Страшун. – М.: БЕК, 1995. – Т.1-2. – С. 249.
8. Лук’янов Д.В. Політичні партії в системі
взаємодії громадянського суспільства та держави
(роль та правове регулювання). Монографія. – Харків: Право, 2007. – 320 с.
9. Зотова З.М. Политические партии России: организация и деятельность. - М., 2001. –
125 с.
10. Павко А. І. Становлення та діяльність
політичних партій і організацій в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дис...канд.іст. наук/Донецький національний університет, 2001 р.
– 230 с.
11. Партии и выборы в капиталистическом
государстве (практика 70-х годов) / Отв. ред.
В.А. Туманов. – М.: Наука, 1980. – С. 19.
12. Примуш М.В. Правова інституціоналізація політичних партій // Нова політика. – 1999.
- № 6. – С. 38-41.
13. Русначенко А. Як Україна здобувала
незалежність і що з того виходить // Сучасність,
1995, № 3-4.
14. Стародубський Б.А. Буржуазная демократия: миф и реальность. – М..: Юрид. лит., 1977.
– С. 24

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 474. Правознавство.

59

Основні етапи й особливості інституалізації політичних партій в Україні

15. Томенко М. Партійна політика в Україні. - В кн.: Українська перспектива: історико-

політологічні підстави сучасної державної стратегії. - К., 1995.

Стаття надійшла до редколегії 12 вересня 2008 року.
Рекомендована до опублікування у «Віснику» членом редколегії А.З. Георгіцою.

THE BASIC STAGES AND FEATURES OF INSTITUALIZATION
OF POLITICAL PARTIES ARE IN UKRAINE
Summary
In the article features and stages of institualization of political parties light up in Ukraine, and also
complex analysis of place of political parties in civil society.
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ГАРАНТІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ ПРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ,
ЩО НАДАЮТЬСЯ ОСОБАМ ІЗ ЗНИЖЕНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ
Постановка проблеми. Право на працю –
природне, невід’ємне право кожної людини. Таке
право визнане і гарантоване державою ( ст. 43
Конституції України, ст. 5 – 1 КЗпП України).
Особи із зниженою працездатністю в силу ст. 24
Основного Закону Держави, ст. 2-1 КЗпП України, Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та цілого ряду
міжнародно-правових норм, що ратифіковані
Верховною Радою України нарівні з іншими володіють даним правом.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Варто зауважити, що питанню дослідження гарантій права на працю осіб із зниженою працездатністю не було приділено достатньо уваги
науковцями на теренах України. Певні аспекти
вказаної проблеми розглядались, зокрема такими
науковцями як Болотіною Н.Б., Бондарчук Є.,
Гончаровою О., Горовою О.Б., Сташковим І.Б.,
Шумною Л.І. З огляду на малодослідженість
проблеми, вона є досить актуальною в наш час. В
час, коли чисельність людей із зниженою працездатністю дедалі зростає.
Метою даної статті є дослідження гарантій
права на працю при працевлаштуванні, що надаються особам із зниженою працездатністю, виявлення проблемних питань у цій сфері та шляхів
їх вирішення.
Виклад основного матеріалу. Як ми вже
зазначали, конституційне право на працю громадян України забезпечується економічними і
юридичними гарантіями, які в повному обсязі
розповсюджуються і на осіб із зниженою працездатністю. При цьому, ст. 3 КЗпП України наголошується, що гарантії щодо праці інвалідів надаються в порядку, передбаченому законодавством про працю. Тому, В. Пересунько вірно зазначає, що порівняно з іншими громадянами
право на працю інвалідів забезпечується і додатковими економічними і юридичними гарантіями
[11, с. 93-95]. Підтверджуючи його точку зору,
зазначимо, що відповідно до ст. 5 Закону України « Про зайнятість населення» [1] держава забезпечує надання додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатним громадянам у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку

праці, у тому числі і особам із зниженою працездатністю. Окрім цього, обов’язок щодо сприяння в реалізації інвалідами права на працю закріплений ст.172 КЗпП України, де зазначено, що у
випадках, передбачених законодавством, на власника або уповноважений ним орган покладається обов’язок організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування інвалідів відповідно
до медичних рекомендацій.
До загальних гарантій реалізації права на
працю при працевлаштуванні належать: безоплатне сприяння у підборі підходящої роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб, всіма доступними
засобами, включаючи професійну орієнтацію і перепідготовку (п. в) ч.1 ст. 4 Закону України «Про
зайнятість населення»; забезпечення першим робочим місцем молоді та надання роботи за фахом молодим спеціалістам (ст. 197 КЗпП України та ст. 7
Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»), заборона
необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу (ст.
22 КЗпП України та п. б) ч.1 ст. 4 Закону України
«Про зайнятість населення»).
Розглянемо послідовно усі перераховані
гарантії реалізації права на працю, що передбачені чинним законодавством. При цьому будемо
звертати увагу на їхні особливості щодо осіб із
зниженою працездатністю.
Відповідно до п. в) ч.1 ст. 4 Закону України
«Про зайнятість населення» особа із зниженою
працездатністю має право на безоплатне сприяння у підборі підходящої роботи працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб, всіма доступними засобами, включаючи професійну орієнтацію і перепідготовку.
Окрім цього, у ст. 24 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» [2] йде мова ще й
про раціональне працевлаштування та психологічну підтримку в процесі професійної адаптації
до виробничих умов в процесі трудової реабілітації осіб із зниженою працездатністю. При
цьому, сам Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» не дає нам визначення поняття
«раціональне працевлаштування». Тлумачення
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цього терміну надається в Формі індивідуальної
програми реабілітації інваліда, що видається
медико-соціальними експертними комісіями [9],
затвердженої Наказом Міністерства Охорони
Здоров’я України від 08.10.2007 р. Так, під раціональним працевлаштуванням слід розуміти поновлення трудової діяльності інваліда за колишньою або новою професією.
Згідно вказаних норм, відповідно до ст. 2
Закону України «Про зайнятість населення» безробітними визнаються інваліди, які не досягли
пенсійного віку, не працюють та зареєстровані
як такі, що шукають роботу. Згідно ж Порядку
реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних [5]
особи із зниженою працездатністю реєструються
і приймаються на облік в загальному порядку.
Вважаємо за необхідне внести корективи в даний
Порядок щодо особливої процедури реєстрації
осіб із зниженою працездатністю, яка б полегшувала і мінізувала знаходження вказаної категорії
осіб у центрах зайнятості.
При цьому, зауважимо, що відповідно до п.
20 пп.1 ч.6 Порядку реєстрації, перереєстрації та
ведення обліку громадян, які шукають роботу, і
безробітних громадяни, зареєстровані як такі,
що шукають роботу, та безробітні, знімаються з
обліку з дня, зокрема, набуття права на пенсію
відповідно до законодавства. Адже відповідно до
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [3] особи із зниженою працездатністю мають право на пенсію.
Тобто, виходить, що при взятті осіб із зниженою
працездатністю на облік як безробітних, вони
повинні одразу з цього обліку зніматися. Тому до
п. 20 пп.1 ч.6 вищезазначеного Порядку слід внести зміни і викласти в такій редакції: громадяни,
зареєстровані як такі, що шукають роботу, та
безробітні, знімаються з обліку з дня набуття
права на пенсію відповідно до законодавства.
Набуття права на пенсію по інвалідності не є
підставою для зняття таких осіб з обліку.
Згідно ч. 6 ст. 7 Закону України «Про зайнятість населення» підбір підходящої роботи для
інвалідів здійснюється відповідно до їхніх професійних навичок, знань, рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та з урахуванням побажань інваліда. Як бачимо, тут мова не
йде про раціональне працевлаштування осіб із
зниженою працездатністю. З метою узгодження
законодавства, вважаємо за необхідне внести
зміни до ч.6 ст. 7 Закону України « Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та викласти у такій редакції: «Підбір підходящої роботи
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для осіб із зниженою працездатністю здійснюється
відповідно до їхніх професійних навичок, знань,
рекомендацій медико-соціальної експертної комісії
та з урахуванням побажань особи із зниженою
працездатністю. При цьому слід враховувати вимоги раціонального працевлаштування осіб із зниженою працездатністю».
Стосовно забезпечення молоді першим робочим місцем та надання роботи за фахом молодим спеціалістам, необхідно підкреслити, що
відповідно до ст. 197 КЗпП України держава забезпечує працездатній молоді надання першого
робочого місця. Ч.2 ст. 7 Закону України «Про
сприяння соціальному становленню та розвитку
молоді в Україні» [4] вказує, що держава забезпечує працездатній молоді надання першого робочого місця на строк не менше двох років після
закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі
строкової військової або альтернативної (невійськової) служби. Особи із зниженою працездатністю нарівні із іншими володіють вказаною гарантією. При цьому, ч.5 ст. 7 вищевказаного Закону зазначається, що працевлаштування молоді
з інвалідністю здійснюється в межах нормативів
робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів, визначених згідно із Законом
України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". А ст. 24 Закону України «Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
передбачає, що після закінчення навчального закладу інвалідам надається право вибору місця роботи з наявних варіантів або надається за їх бажанням право вільного працевлаштування.
Частиною 12 ст. 7 Закону України «Про
сприяння соціальному становленню та розвитку
молоді в Україні» визначено, що держава гарантує надання роботи за фахом на період не менше
трьох років молодим спеціалістам - випускникам державних професійно-технічних та вищих
навчальних закладів, потреба в яких була визначена державним замовленням.
Отже, слід розрізняти такі гарантії, як забезпечення молоді першим робочим місцем на строк
до 2 років та надання роботи за фахом на період не
менше 3 років молодим спеціалістам, потреба в
яких була визначена державним замовленням.
Що ж стосується реального забезпечення
першим робочим місцем осіб із зниженою працездатністю, то варто зазначити, що проблема забезпечення першим робочим місцем на сьогоднішній день стоїть перед усією молоддю. Так
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само справа складається із можливістю забезпечення роботи за фахом молодих спеціалістів, що
навчалися за державним замовленням. При цьому чисельність осіб із зниженою працездатністю
у навчальних закладах щороку збільшується (зокрема, це підтверджується даними Головного
Управління статистики в Чернівецькій області),
що потребує негайного вирішення проблем забезпечення молоді першим робочим місцем.
Слід також зауважити, що відповідно до
Основних напрямків проведення державної політики зайнятості населення на період до 2009 року [6] державна підтримка студентів-інвалідів
полягатиме у збільшенні обсягів державного
замовлення на підготовку кваліфікованих спеціалістів з числа осіб з обмеженими фізичними
та розумовими можливостями, що бажають навчатися. А відповідно до п. 33 Державної програми розвитку системи реабілітації та трудової
зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року [7]
Кабінет Міністрів України зобов’язав МОН,
Мінпраці, Раду міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації забезпечити щорічне збільшення обсягів державного замовлення на підготовку осіб з обмеженими фізичними можливостями за професіями та спеціальностями, що
користуються попитом на ринку праці.
При цьому слід зазначити, що Постановою
Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996
року №992 був затверджений Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням [8]. Відповідно до нього керівники вищих навчальних закладів після зарахування осіб на навчання за державним замовленням укладають з ними угоду про підготовку фахівців з вищою освітою. Вказана угода може бути розірвана, зокрема з таких поважних причин:
1) встановлення інвалідності І або ІІ групи, внаслідок чого випускник не може виїхати на роботу за призначенням; 2) встановлення інвалідності
І або ІІ групи в дружини (чоловіка) випускника,
одного з батьків(або осіб, які їх замінюють) випускника; 3) якщо випускник – мати або батько,
які мають дитину інваліда. За ініціативою замовника розірвання угоди допускається в разі неможливості надання випускникові роботи за спеціальністю згідно з медичним висновком або висновком медико-соціальної експертної комісії.
Працевлаштування випускників - осіб із зниженою працездатністю здійснюється на загальних

підставах з урахуванням вищевказаних обставин
[12, с. 57]. При цьому, ст. 24 Закону України
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні» передбачається, при відмові в прийнятті
на роботу, ненаданні роботи за спеціальністю інваліду, направленому за розподілом після закінчення
вищого навчального закладу, або при недодержанні інших умов трудового договору і законодавства
про працю адміністрація підприємства (об’єднання), установи та організації відшкодовує витрати
на його проїзд до місця роботи і назад до місця постійного проживання, а також витрати на проїзд
супровідника, якщо він є необхідним.
Що стосується захисту від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу, то варто зауважити, що жоден з чинних законодавчих актів
не містить визначення терміну «необґрунтована
відмова». На думку С. Дріжчаної, поняття «необґрунтована відмова у прийнятті на роботу» прийнятна лише у випадках явно неправомірної відмови, яка прямо забороняється законом (наприклад,
забороняється відмовляти жінкам через вагітність,
інвалідам Великої Вітчизняної війни, направлених
на роботу в рахунок броні, молодим спеціалістам,
коли вони направлені в установленому порядку на
конкретне підприємство та ін.) [10, с. 35].
Пункт б) ч. 1 ст. 4 Закону України « Про
зайнятість населення» встановлено, що держава
гарантує працездатному населенню у працездатному віці в Україні захист від необґрунтованої
роботи у прийнятті на роботу. Однак практична
реалізація вказаної норми викликає у нас сумнів,
адже від чого слід захищати, якщо законодавчо
не визначено що є «необґрунтованою відмовою у
прийнятті на роботу». У законодавстві приводиться лише приблизний перелік випадків таких
відмов - у залежності від статі, раси, національності, ставлення до релігії і т.д. (ст. 22 КЗпП
України). Однак, ст. 22 КЗпП не містить прямої
заборони відмови у прийнятті на роботу осіб, що
потребують соціального захисту, зокрема і осіб із
зниженою працездатністю, які направляються на
роботу в рахунок квоти. І лише ч.3 ст. 5 Закону
України «Про зайнятість населення» встановлюється, що у разі відмови у прийомі на роботу
громадян із числа осіб, що потребують соціального захисту (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку), у межах установленої броні з
підприємств, установ та організацій державна
служба зайнятості стягує штраф за кожну таку
відмову в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат. Цікавим при цьому видається, що на
думку законодавця ( а саме так слідує із ч.3 ст.5
вищевказаного Закону) роботодавці відмовити у
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прийомі на роботу особі із зниженою працездатністю у межах встановленої броні не можуть?
Звісно вони можуть, однак законодавством не
передбачено окремо штрафних санкцій за таку
відмову. Тому, вважаємо за доцільне, внести зміни до ч. 3 ст.5 Закону України «Про зайнятість
населення» і викласти в такій редакції: «У разі
відмови у прийомі на роботу громадян із числа
категорій, зазначених у пункті 1 цієї статті, у
межах установленої броні з підприємств, установ та організацій державна служба зайнятості
стягує штраф за кожну таку відмову в розмірі
чотирьох мінімальних заробітних плат. Одержані
кошти спрямовуються до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття і можуть використовуватися для фінансування витрат підприємств, установ та організацій, які створюють
робочі місця для цих категорій населення понад
встановлену квоту. Одержані кошти від сум
штрафних санкцій у разі відмови у прийнятті на
роботу осіб із зниженою працездатністю у межах
нормативу створення робочих місць і працевлаштування таких осіб спрямовуються до Фонду
соціального захисту осіб із зниженою працездатністю і можуть використовуватися для фінансування витрат підприємств, установ та організацій, які створюють робочі місця для цих категорій осіб понад встановлений норматив».
Варто зауважити, що у ст. 52 Проекту ТК
України передбачено, що роботодавець не має
права відмовити у прийнятті на роботу особі, яку
направлено на роботу в рахунок встановленої
броні і квоти за наявності вільних робочих місць
у межах броні, квоти. У разі відмови в укладенні
трудового договору з особою, яку направлено на
роботу в рахунок встановленої броні і квоти, роботодавець зобов'язаний виплатити працівникові
компенсацію у розмірі мінімальної заробітної
плати, встановленої законом. Зазначені наслідки
не настають у разі покладання судом за заявою
працівника на роботодавця обов'язку щодо прийняття працівника на роботу. У разі прийняття
на відповідне робоче місце іншого працівника
такий працівник підлягає звільненню у порядку,
визначеному статтею 105 проекту Кодексу.
Однак, слід враховувати і інтереси роботодавців при прийнятті на роботу такої категорії
працівників – як особи із зниженою працездатністю. Тому доцільно в КЗпП України передбачити
всі випадки обґрунтованої відмови при прийнятті
на роботу працівників, зокрема і працівників осіб із зниженою працездатністю, щоб зменшити
кількість спірних випадків з такого приводу. На
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думку Т.В. Усенко, з якою ми погоджуємось, випадками обгрунтованої відмови при прийнятті на
роботу є: відсутність вільних робочих місць або
вакантних посад; відсутність у працівника спеціальної підготовки, необхідної для виконання роботи або заняття посади; невідповідність кваліфікації працівника тим кваліфікаційним вимогам, які
ставляться до роботи або посади на даному підприємстві; відсутність належного стану здоров’я, необхідного для виконання роботи або обов’язків на
посаді на даному підприємстві ; невідповідність
працівника моральним якостям, які потрібні для
виконання обов’язків на посаді на даному підприємстві; при вирішенні питання про повторний прийом на роботу осіб, які раніше були звільнені з даного підприємства за винні дії [13, с. 257].
Висновки. Отже, на основі вищевикладеного можна констатувати, що особам із зниженою працездатністю нарівні з іншими громадянами надаються гарантії права на працю при
працевлаштуванні. Враховуючи особливий стан
працездатності осіб, в яких вона понижена, з метою зміцнення гарантій права на працю, які їм
надаються, пропонуємо:
1. Внести зміни до ч.6 ст. 7 Закону України
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні» та викласти у такій редакції: «Підбір підходящої роботи для осіб із зниженою працездатністю здійснюється відповідно до їхніх професійних
навичок, знань, рекомендацій медико-соціальної
експертної комісії та з урахуванням побажань
особи із зниженою працездатністю. При цьому слід
враховувати вимоги раціонального працевлаштування осіб із зниженою працездатністю».
2. Внести зміни до ч. 3 ст.5 Закону України
«Про зайнятість населення» і викласти в такій
редакції: «У разі відмови у прийомі на роботу
громадян із числа категорій, зазначених у пункті
1 цієї статті, у межах установленої броні з підприємств, установ та організацій державна
служба зайнятості стягує штраф за кожну таку
відмову в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат. Одержані кошти спрямовуються до
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття і можуть використовуватися для фінансування витрат підприємств, установ та організацій,
які створюють робочі місця для цих категорій
населення понад встановлену квоту. Одержані
кошти від сум штрафних санкцій у разі відмови у
прийнятті на роботу осіб із зниженою працездатністю у межах нормативу створення робочих місць і
працевлаштування таких осіб спрямовуються до
Фонду соціального захисту осіб із зниженою пра-
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цездатністю і можуть використовуватися для фінансування витрат підприємств, установ та організацій, які створюють робочі місця для цих категорій осіб понад встановлений норматив».
3. Внести зміни до п. 20 пп.1 ч.6 Порядку
реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних і викласти в такій редакції: громадяни, зареєстровані як такі, що шукають роботу, та безробітні,
знімаються з обліку з дня набуття права на пенсію відповідно до законодавства. Набуття права
на пенсію по інвалідності не є підставою для
зняття таких осіб з обліку.
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THE GUARANTEE THE RIGHT TO LABOR UNDER THE JOB PLACEMENT THAT
ARE GRANTED TO PERSONS WITH REDUCED ABILITY TO WORK
Summary
In the following article it is been investigated the guarantee the right to labor under the job placement
that are granted to persons with reduced ability to work. The authors are pointing out at the directions of improvement legislation with the purpose of consolidation the guarantee the right to labor under the job placement that are granted to persons with reduced ability to work.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
У КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ТА КОНСТИТУЦІЯХ СУМІЖНИХ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ СНД
Постановка проблеми. Проведення порівняльного аналізу конституціоналізації фінансових правовідносин в Конституції України та
Конституціях Російської Федерації, Республіки
Білорусь та Республіки Молдова має важливе як
теоретичне так і практичне значення. Довгий час
зазначені країни були складовими частинами
єдиної держави, в якій діяла єдина правова система. Протягом усього існування Союзу Радянських Соціалістичних Республік склалася така
конституційна практика, коли спочатку приймалася Конституція СРСР, а потім на її основі через
невеликий проміжок часу – один рік чи інший,
але не набагато більший, приймалися конституції
союзних республік, зміст яких, за окремими винятками, був ідентичний останній. Однак ці винятки в жодному разі не стосувалися публічних
фінансів. Отже, всі зазначені держави на момент
проголошення незалежності перебували в рівних
стартових умовах, мається на увазі діюча на той
момент система законодавства. І з’ясування того,
яки кожна з цих держав розв’язала проблему конституціоналізації фінансових правовідносин, виявлення недоліків і переваг має суттєве значення не
тільки для розвитку наук конституційного права та
фінансового права, але й у світлі проведення конституційної реформи сприятиме виробленню пропозицій щодо внесення змін і доповнень до нині
чинної Конституції України стосовно конституціоналізації фінансових правовідносин.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблема конституціоналізації фінансових правовідносин на сьогодні у науці фінансового права нова, надзвичайно актуальна, але водночас і
малодосліджена. Можна виділити лише окремі
дослідження зазначеної проблеми, зокрема публікації А.М. Козиріна, Р.О. Гаврилюк і ряду інших вчених. Але системного дослідження зазначеної проблеми поки що не проведено.
Метою статті є проведення порівняльного
аналізу конституціоналізації фінансових правовідносин у Конституції України та конституціях
суміжних держав-членів СНД.
Виклад основного матеріалу. Кожна із
зазначених країн: Україна, Російська Федерація,
Республіка Білорусь, Республіка Молдова, порізному використала рівні стартові умови. Це
66

проявилось у часі прийняття конституції, способі
прийняття конституції та способі конституційного закріплення фінансових правовідносин. Однак, незважаючи на всі ці суттєві відмінності,
кожна з конституцій цих країн урегулювала одні
і ті ж фінансові правовідносини, правда, в різний
спосіб. Наприклад, Конституція Російської Федерації, як і Конституція України, не має виокремленого розділу, який був би присвячений виключно публічним фінансам, а всі конституційні
фінансово-правові норми також розкидані по тексту Конституції і містяться в основному у розділах про визначення компетенції вищих органів
державної влади. Конституції Республіки Білорусь і Республіки Молдова хоча і містять спеціальні розділи про публічні фінанси – “Фінансовокре-дитна система Республіки Білорусь” і “Національна економіка та публічні фінанси” відповідно, але всі конституційні фінансово-правові норми цими розділами не охоплюються, їх можна
також знайти в розділах, що визначають правовий статус особи та компетенцію вищих органів
державної влади.
Досить цікаво кожна з цих чотирьох конституцій вирішує питання всезагальності та
обов’язковості оподаткування. Кожна конституція містить положення, що зобов’язує громадян
сплачувати податки та інші обов’язкові платежі,
це положення є в розділі, що визначає правовий
статус особи, але формулювання цього положення суттєво відрізняється. Наприклад, стаття 58
Конституції Республіки Молдова закріплює:
“громадяни зобов’язані брати участь у суспільних видатках шляхом сплати податків і зборів”[3]. Як зазначає Р.О. Гаврилюк, “Тут очевидно, що метою податку є вже не традиційне забезпечення видатків держави і податкові надходження вже не стають власністю останньої – податок стає джерелом фінансування суспільних
видатків і справляється на користь усього суспільства” [6, с. 742]. Суттєво відрізняється конституціоналізація даного принципу в Конституції
Республіки Білорусь. Так, згідно зі ст. 56 цієї
Конституції, “Громадяни Республіки Білорусь
зобов’язані брати участь у фінансуванні державних видатків шляхом сплати державних податків,
мит та інших платежів” [2]. Як побачимо, в да-
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ному формулюванні є декілька принципових відмінностей, порівняно з попереднім. Ці відмінності проявляються ось у чому: по-перше, мова йде
не про суспільні видатки, а про державні, відповідно метою оподаткування є фінансування діяльності держави; по-друге, метою оподаткування
є фінансування діяльності тільки держави, оскільки конституційно закріплений обов’язок сплачувати тільки державні податки та інші обов’язкові платежі, відповідно, можна зробити висновок, що система публічних фінансів Республіки
Білорусь включає лише один рівень – державний,
оскільки конституційно обов’язок сплачувати
місцеві податки та інші обов’язкові платежі не
встановлено, тобто брати участь у фінансуванні
видатків територіальних громад громадяни Республіки Білорусь конституційно не зобов’язані.
Однак такий висновок лише на підставі статті 56
робити передчасно, оскільки стаття 133 Конституції Республіки Білорусь передбачає, що бюджетна система Республіки Білорусь включає
республіканський та місцеві бюджети. Більше
того, стаття 121 цієї ж Конституції до виключної
компетенції місцевих Рад депутатів відносить
установлення у відповідності з законом місцевих
податків та зборів [2]. Отже, можна побачити
певну суперечність між статтею 56 та іншими
конституційними фінансово-правовими нормами
Конституції Республіки Білорусь. Найбільш наближеним до аналогічного положення Конституції України є положення Конституції Російської
Федерації. Так, згідно зі ст. 57 цієї Конституції,
“Кожен зобов’язаний сплачувати законно встановлені податки та збори. Закони, що встановлюють нові податки чи погіршують становище
платників податків, зворотної сили не мають”
[4]. Тобто, загальне положення статті 58 Конституції України про недопустимість зворотної дії
законів [1], в статті 57 Конституції Російської
Федерації набуває спеціального значення. Російський конституцієдавець, враховуючи важливість даного положення для оподаткування,
окремо виділяє недопустимість зворотної дії податкових законів. Спільним моментом сформульованих положень як українського, так і російського конституцієдавця є закріплення принципу
всезагальності оподаткування. Як і в першому,
так і в другому випадку чітко сформульовано:
“Кожен зобов’язаний…”. Тобто обов’язок сплати
податків та інших обов’язкових платежів поширюється як на громадян, так і іноземців та осіб
без громадянства. Це є принциповою відмінністю від аналогічних положень Конституції Республіки Молдова та Конституції Республіки Біло-

русь. У першому випадку наголос робиться на
обов’язку громадян сплачувати податки та збори, а
в другому – без жодних двозначностей визначено
обов’язок громадян Республіки Білорусь сплачувати державні податки, мита та інші платежі.
Досить своєрідно, порівняно з аналізованими конституціями, до визначення правової
природи податку і права власності на податкові
надходження підійшов конституцієдавець нині
діючої Конституції України. Зокрема, в пункті 1
статті 95 Конституції України підкреслюється,
що “Бюджетна система України будується на
засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і
територіальними громадами” [1]. А в пункті 2
цієї ж статті зафіксовано, що “Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих
видатків” [1]. Однак в Україні ні наукою фінансового права, ні іншими юридичними науками,
навіть самим законодавцем України цей принципово новий методологічний підхід до розуміння
правової природи податкових надходжень до
бюджету і публічних фінансових ресурсів не
сприйнято. А саме він, як зазначає Р.О. Гаврилюк, робить можливим застосування до встановлення дійсної природи цих явищ об’єктивних
закономірностей розвитку людини як системоутворюючого начала суспільства в цілому, особливо його фінансового сектора, подолання традиційно пануючих у фінансово-правовій теорії та
практиці ідеологічних штампів і суб’єктивізму,
багатолітньої інерції мислення [6, с. 744]. Аналізуючи застосований у Конституції України методологічний підхід до розкриття правової природи податку і права власності на податкові надходження, не можна не побачити, що їх юридичні конструкції багатовимірні. По-перше, вони
виступають юридичною формою економічної
сутності публічних фінансів. Остання полягає в
тому, що податкові надходження до бюджету
держави знеособлюються і набувають у силу
цього якості фонду коштів загального використання, “суспільного багатства”, за термінологією
Конституції України, єдиним призначенням якого є фінансування суспільних потреб. Ці якості
суспільного багатства стали підставою вченим
заходу для обґрунтування доктрини фіскального
обміну, яка дозволяє і в публічній сфері застосувати ринкові інструменти [8, с. 60]. Внаслідок
цього практичне використання публічних фінансових ресурсів піднялось в цих державах на якісно
вищий рівень. Як пише П.М. Годме, державні фі-
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нанси – це суспільне багатство в формі грошей і
кредиту, що знаходиться в розпорядженні органів
держави [7, с. 37].
По-друге, конструкція “суспільне багатство” є встановленою в Конституції України мірою
необхідної поведінки держави з приводу публічних фінансів. Податкові, як і інші надходження
до бюджету держави, не можуть бути використані нею на що завгодно, а тільки на суспільні потреби. Як переконує системний аналіз Конституції України, ця міра охоплює і встановлення меж
фіскальних вилучень держави з приватного сектора з тим, щоб досягалася найвища ефективність використання ВВП і національного доходу
на суспільному рівні.
По-третє, конструкція “суспільне багатство” є визначеною в Конституції України мірою
свободи контрагентів держави в податкових правовідносинах. Та частина їх приватної власності,
на яку не поширюється правовий режим “суспільного багатства”, апріорі безроздільно і повністю знаходиться в їх приватній власності, по відношенню до якої вони вправі застосовувати весь
набір повноважень власника. На іншу ж частину
приватної власності контрагентів держави в податкових правовідносинах, на яку в належній
правовій формі поширюється юридичний режим
“суспільного багатства”, її виробники можуть
претендувати поряд з іншими членами суспільства вже не як приватні власники, а тільки як
споживачі суспільних благ. Але й у держави, згідно з Конституцією України, не виникає права
власності на вироблене в такий спосіб суспільне
багатство – вона тільки від імені суспільства
здійснює управління і розпоряджається ним. Більше того, як однозначно випливає зі статті 95
Конституції України, держава в юридичній конструкції “суспільне багатство” є зобов’язаною стороною, уповноваженою здійснювати тільки передбачені суспільством дії. Тобто, згідно з нині діючою Конституцію України, держава не є реальним
власником Державного бюджету України, а тільки
від імені істинного власника – суспільства – здійснює його права “тільки на підставі, в межах повноважень і способом, які передбачені Конституцією
та законами України” [6, с. 745-746].
Вирішення єдиного питання, а саме форми
встановлення податку та інших обов’язкових
платежів об’єднало всіх конституцієдавців зазначених нами країн. Кожна з аналізованих конституцій містить положення, згідно з яким податки та інші обов’язкові платежі встановлюються
виключно законом [1]. Об’єднало конституцієдавців і віднесення права приймати закони з питань
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оподаткування виключно до повноважень національних парламентів – законодавчих органів цих
країн, хоча пряму заборону на проведення референдуму з питань оподаткування містить лише
Конституція України, яка в статті 74 передбачила: “Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії”
[1]. Конституції інших, аналізованих нами, країн
такої прямої заборони не містять, а закріплюють
положення, згідно якого обмеження щодо проведення референдуму визначаються законом. На
нашу думку, з формальної точки зору найбільш
правильно вирішує це питання Конституція
України, оскільки конституція як правовий документ є результатом реалізації установчої влади
народу, про що в тій чи іншій формі зазначено в
преамбулі кожної з конституцій. Тому встановлювати обмеження щодо здійснення влади народом може лише конституція як акт цього народу.
І це обмеження виступатиме як самообмеження.
Парламенти є представницькими органами народу, і хоча вони діють від його імені, акти, які ними приймаються, установчим характером не володіють. Тому навіть з формального погляду закріплення заборони на проведення референдумів
з питань податків на рівні закону є не правомірним. Хоча, нами послідовно висловлюється позиція, що закріплення такої заборони навіть на
рівні конституції є неправомірним [5, с. 51-52].
Більшою традиційністю й одноманітністю
характеризується конституціоналізація бюджетних правовідносин. Однак і тут в окремих країнах існують певні особливості, зумовлені формою правління та державним устроєм цих країн.
Правом на розробку законопроекту про державний бюджет у всіх, без винятку, країнах володіє
уряд. Однак право бюджетної ініціативи, тобто
право внесення законопроекту про державний
бюджет до парламенту, характеризується деякими особливостями згідно з конституцією в Республіці Білорусь. Зазначеним правом тут згідно
зі статтею 107 Конституції Республіки Білорусь
володіє Президент [2]. У всіх інших державах
зазначеним правом володіє винятково уряд. Особливістю законодавчий процес з прийняття законів з фінансових питань володіє в Російській Федерації. Так, згідно зі ст. 104 Конституції Російської Федерації законопроекти про введення чи
скасування податків, звільнення від їх сплати,
про випуск державних позик, про зміну фінансових зобов’язань держави, інші законопроекти, які
передбачають видатки, які фінансуються за рахунок федерального бюджету, можуть бути внесені тільки при наявності висновку Уряду Росій-
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ської Федерації [4]. Федеративна форма державного устрою цієї країни зумовила наявність двопалатного парламенту та участі кожної з палат у
прийняті законів з питань публічних фінансів.
Зокрема, відповідно до статті 106 Конституції
Російської Федерації, обов’язковому розгляду в
Раді Федерації підлягають прийняті Державною
Думою федеральні закони з питань: а) федерального бюджету; б) федеральних податків і зборів;
в) фінансового, валютного, кредитного, митного
регулювання, грошової емісії [4]. Деякі з аналізованих конституцій містять норми гарантії вчасного прийняття закону про державний бюджет
та подання звіту про його виконання. Так, якщо
Конституція України передбачає спеціальну гарантію у вигляді встановлення граничних строків
подання урядом до парламенту законопроекту
про державний бюджет [1], то, наприклад, Конституція Республіки Молдова містить загальну
гарантію “Якщо державний бюджет і бюджет
державного соціального страхування не прийняті
законом раніше трьох днів до закінчення поточного бюджетного року, то в подальшому застосовується державний бюджет і бюджет державного соціального страхування попереднього року, аж до затвердження нових бюджетів” [3], а
Конституція Республіки Білорусь містить спеціальну гарантію, згідно з якою “Звіт про виконання республіканського бюджету подається на розгляд Парламенту не пізніше п’яти місяців з дня
закінчення звітного фінансового року” [2]. Всі з
аналізованих конституцій передбачають створення спеціальних органів у сфері публічних фінансів і наділення їх відповідними функціями.
Так, кожна конституція передбачає створення
державного центрального банку та закріплення
за ним права емісії грошей. Залежно від національних особливостей конституції закріплюють
різні назви цих органів: Національний банк Республіки Білорусь; Національний банк України;
Національний банк Республіки Молдова; Центральний банк Російської Федерації. В окремих
випадках, у конституціях визначено основну функцію цих органів – захист і забезпечення стабільності грошової одиниці [1]. А в Конституції
Республіки Молдова, як і в Конституції України,
передбачено створення спеціального органу з
контролю за надходженням та використанням
публічних фінансових коштів – Рахункову палату. В одній з конституцій до компетенції Рахункової палати віднесено контроль виключно за
надходженням коштів до Державного бюджету
та їх використанням [1]. В іншій конституції Рахункова палата здійснює контроль за порядком

формування, управління та використання публічних фінансових коштів державного бюджету,
бюджету державного соціального страхування,
бюджетів районів, міст та сіл [3]. Характерно, що
і в першому, і в другому випадку Рахункова палата діє від імені парламенту та звітує перед ним.
Висновки. Підсумовуючи все вищевикладене, зазначимо, що конституціоналізація фінансових правовідносин в Україні, Республіці Білорусь, Російській Федерації та Республіці Молдова має багато спільного, але водночас і багато
відмінного. Ці спільні та відмінні моменти зумовлені в основному спільним і відмінним у державному устрої, державній формі правління та
державно-політичному режимові цих країн. Характерно, що всі аналізовані конституції виділяють однакове коло питань, але залежно від зазначених особливостей дещо по різному їх урегульовують. Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що Конституція України та Конституція Республіки Молдова більш зорієнтовані на
західноєвропейську модель конституціоналізації
фінансових правовідносин. Ці конституції закріплюють такі поняття, як “суспільне багатство”,
“суспільні видатки”, що свідчить про відхід від
етатистської доктрини оподаткування, принаймні на конституційному рівні. Тоді як Конституція
Республіки Білорусь закріплює: “Держава відповідальна перед громадянином за створення умов для
вільного і достойного розвитку особистості. Громадянин відповідальний перед державою за неухильне виконання обов’язків, покладених на нього
конституцією”. Абсолютизація етатистської доктрини відбувається і на рівні конституціоналізації
публічних фінансів. Про це, беззаперечно, свідчить
таке: громадяни зобов’язані брати участь у фінансуванні державних видатків шляхом сплати державних податків, мит та інших платежів.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CONSTITUTING THE FINANCIAL RELATIONSHIPS IN THE
UKRAINIAN CONSTITUTION AND IN THE CONSTITUTIONS OF ADJACENT STATES,
WHICH ARE THE MEMBERS OF COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES
Summary
Constituting financial relationships in Ukraine, the Republic of Belarus, Russian Federation, and Republic of Moldova has much in common but at the same time differs a lot. These common and different moments are defined in most cases by common and different features in state structure, form of government,
and regime in these countries. The characteristic feature of all the analyzed constitutions is that the same
questions are considered, however they are regulated in different ways depending on the peculiarities mentioned above.
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IІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО.
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АКТИ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
Постановка проблеми. Рух цивільного
процесу, розвиток системи цивільних процесуальних правовідносин підпорядковуються певному алгоритму, що має свій початок і закінчення.
Завершальним етапом розгляду цивільної справи
по суті є ухвалення відповідного процесуального
акта [14, с. 647], адже будь-якому юридичному
питанню процесу має кореспондувати правова
відповідь суду, що дається в певній формі, сутність і зміст якої мають похідний характер від
особливостей та специфіки відповідного виду
провадження [11, с. 402-403]. Вирішення того чи
іншого питання є виразом волі суду, способом
реалізації судової влади.
Остаточне рішення, прийняте судом у
процесі застосування норм цивільного процесуального права, отримує офіційне закріплення у
відповідних документах – правозастосовчих актах. Вони займають важливе місце в процесі
здійснення правосуддя в цивільних справах, у
практичній реалізації приписів і настанов норм
цієї галузі права. Усі процесуальні відносини
призначені для вирішення юридичного питання,
пов’язаного зі здійсненням судового захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав,
свобод та інтересів. Незважаючи на виняткову
важливість питань правової природи актів застосування судом норм цивільного процесуального
права і очевидний їх вплив на розвиток цивільних процесуальних правовідносин, чинне законодавство досить неоднозначно і суперечливо
регламентує окреслені проблеми. Чимало статей
Цивільного процесуального кодексу України
(далі - ЦПК) присвячено розкриттю окреслених
питань, проте не всі новели вдалі: частина змін
цивільного процесуального Закону є калькою
положень іноземних нормативно-правових актів,
частина – фрагментарним повторенням процесуальних приписів радянського періоду. Усунути
зазначені недоліки – актуальне завдання для всіх
дослідників цивільного процесуального права,
які прагнуть якісно оновити та вдосконалити
правила відправлення правосуддя в цивільних
справах різних категорій.

Ступінь наукової розробки проблеми.
У різні часи дослідженню ролі та значення судового рішення чимало уваги приділяли такі вченіпроцесуалісти, як М. А. Вікут, Н. А. Земченко, В.
Ф. Ковін, Н. І. Маслєннікова, А. А, Мельніков,
Ю. І. Мельніков, Ю. К. Осіпов, Т. В. Сахнова, М.
К. Треушніков, С. Я. Фурса, Н. О. Чечіна, Д. М.
Чечот, Р. В. Шагієва, М. Й. Штефан, В. В. Ярков
тощо. Проте істотний розвиток суспільних відносин, у тому числі і пов’язаних з процедурою здійснення правосуддя в цивільних справах, призводить до необхідності постійного оновлення теоретичного підґрунтя для практики застосування норм
цивільного процесуального права України.
Мета статті. З огляду на все вищенаведене, мета даної статті – комплексне дослідження
поняття й особливостей правозастосовчих процесуальних актів, їх реквізити та законодавче
регулювання.
Виклад основного матеріалу. Як правило, акт застосування норм цивільного процесуального права розуміють у декількох значеннях, а
саме: юридична дія, в результаті якої конкретні
факти (життєві обставини) підводяться під відповідну норму права [17, с. 75]; основний юридичний факт, що впливає на виникнення, зміну
чи припинення процесуальних правовідносин [9,
с. 33]; форма буття і засіб реалізації постановлених судом державно-владних, індивідуальноконкретних приписів [10, с. 12, 63]; об’єктивоване зовнішнє вираження правозастосовчої діяльності судових органів, оформлений у письмовому вигляді [1, с. 313]; акт правосуддя, що забезпечує реальний захист порушених, оспорюваних чи невизнаних прав, свобод та інтересів фізичних, юридичних осіб і держави [13, с. 456].
Акти застосування цивільно-процесуальних норм, на переконання Н.І. Маслєннікової, є
заключною стадією правозастосовчої діяльності
суду з конкретного процесуального питання [6, с.
64]. Проте однозначно погодитися з наведеним
твердженням неможливо через те, що на сучасному етапі рівень правореалізації в нашій державі далекий від досконалого. Це пояснюється великою кількістю судових рішень, які з тих чи
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інших причин повністю або частково скасовуються, змінюються і взагалі досить часто не виконуються відповідними особами. В останньому
випадку до правореалізації залучається примусове виконання приписів правозастосовчих актів.
І навіть тоді, коли адресати акта не уникають його виконання, повну правореалізацію можна констатувати лише після остаточного втілення в
життя всіх положень, закріплених в правозастосовчих актах різного рівня. Усе наведене дає підстави стверджувати, що заключним етапом правореалізації є зовсім не постановлення правозастосовчого акта, як стверджує наведений автор, а
виключно виконання, контроль за яким здійснюється в тому числі і судовими органами. Тому
ухвалення правозастосовчого акта є формою вираження судової діяльності з правореалізації, а
контроль за виконанням цього акта – завершальною стадією правозастосування. Адже, як відзначає В. В. Ярков, саме реалізація судових актів
є заключним етапом захисту порушених прав та
інтересів, що визначає собою ефективність судової діяльності [18, с. 79].
Актам застосування норм цивільного процесуального права загалом притаманні всі основні ознаки актів застосування норм інших галузей права, що підтверджується і теоретичними
джерелами [17, с. 75-76]. Що ж стосується особливостей, властивих їм у зв’язку зі специфічними
функціями та завданнями цивільного процесуального права, то одну з найбільш повних характеристик ознак актів правозастосування норм
цивільного процесуального права здійснила Н.І.
Маслєннікова ще в 70-х роках минулого століття
[6, с. 63-65]. Переважна більшість з них (як-то:
офіційний характер акта, постановлення уповноваженими органами держави, результат здійснення
правосуддя та ін.) і досі залишаються безсумнівними. Проте розвиток суспільних відносин дещо
інакше розставляє акценти в правозастосовчій діяльності сьогодення. Тому ми зупинимося лише на
окремих особливостях, які не знайшли належного
висвітлення в попередніх працях.
Досліджуючи акти застосування права,
можна виділити подвійну правову функцію, яку
вони виконують у процесі здійснення правосуддя: 1) кваліфікована констатація та встановлення
наявності чи відсутності певних фактів, визнання
правомірності чи неправомірності їх характеру;
2) визначення виду процесуально-правових і матеріальних наслідків.
З більш детального аналізу цих функцій
випливає, що дії суду з установлення фактичних
обставин справи та відшкодування відповідної їм
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норми цивільного процесуального права – тісно
пов’язані між собою процедури. Не знаючи фактичного боку справи, не можна визначити і ту
норму процесуального права, яка підлягає застосуванню; а не знаючи належної до застосування
норми права, не можна правильно визначити
юридичний склад. Як відзначає Ю. К. Осипов,
будь-який правозастосовчий акт передбачає існування, як мінімум, трьох стадій: порушення
діяльності з застосування права, підготовка і
вчинення правозастосовчого циклу [9, с. 43].
Отже, акти правозастосування норм цивільного
процесуального права є результатом комплексної
діяльності з реалізації норм матеріального та
процесуального права. Це проявляється в подвійній природі цих актів, які, з одного боку,
спрямовані на врегулювання спірних чи інших
матеріально-правових відносин і, з іншого – постановлені відповідно до вимог цивільного процесуального законодавства.
Кожному окремому акту застосування
норм цивільного процесуального права притаманні основні складові елементи. Закон установлює найменування актів застосування цивільних
процесуальних норм і детально визначає перелік
їх реквізитів та коло питань, які складають його
зміст. Чинне цивільне процесуальне законодавство передбачає, що зміст судових рішень і ухвал
повинен обов’язково складатися зі вступної,
описової, мотивувальної та резолютивної частин
(ст. 210, 215 ЦПК України); свої особливості має
і зміст судового наказу (ст. 103 ЦПК України)
тощо. Законодавчо врегульовано і порядок викладення вказаних актів: персонально названі
особи, які вправі їх укладати і підписувати, встановлено порядок внесення змін і виправлень до
тексту. Тільки такий акт має юридичну силу і
породжує передбачені законодавством наслідки
матеріального та процесуального характеру. Судові рішення проголошуються іменем України.
У передбачений законом строк вони набувають
законної сили і можуть бути оскаржені до вищестоящих судових органів. Крім того, закон передбачає обов’язкове публічне оголошення судових постанов, навіть якщо розгляд справи відбувався в закритому судовому засіданні.
Тобто невід’ємною ознакою акта правозастосування норм цивільного процесуального
права є вираження в передбаченій законодавством процесуально-правовій формі, недотримання
якої призводить до повного чи часткового визнання недійсним цього акта.
Та процес реалізації норм права шляхом їх
застосування далеко не завжди вичерпується
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прийняттям одного правозастосовчого акта в
межах розгляду та вирішення однієї справи. Частіше перетворення велінь, що містяться в тій чи
іншій правовій нормі, в реальну поведінку
суб’єктів суспільних відносин вимагає цілого
ряду правозастосовчих актів, що переслідують
різні цілі: вирішити юридичну справу по суті,
перевірити законність і обґрунтованість прийнятого рішення, виконати його тощо. Кожен з таких актів не може прирівнюватися до прийняття
остаточного рішення, адже підсумковий правозастосовчий акт об’єктивно викликає цілий ланцюг
інших актів, без яких неможливо реалізувати інші процесуальні норми і взагалі без яких немислима сама процесуальна діяльність правозастосовчих суб’єктів. Тому, як стверджує Ю.К. Осіпов, застосування права в більшості випадків виступає в якості процесу, що складається з ряду
правозастосовчих циклів, кожен з яких у кінцевому рахунку має за мету реалізувати приписи,
що містяться в праві, у точній відповідності до
дійсності [9, с. 43]. Системність і функціональні
зв’язки цивільного процесуального права в правореалізації простежуються у вигляді взаємопов’язаності застосування норм цієї галузі права,
що в конкретній ситуації виражається винесенням і ухваленням не одного, а декількох актів
правозастосування.
У процесі прийняття акта застосування
права суд чи інший правозастосовчий орган у
межах наданих державою повноважень поширює
загальне правило, що міститься у правовому
приписі, на конкретний життєвий випадок. Призначення будь-якого акта застосування права полягає в підведенні окремого випадку під узагальнене неперсоніфіковане формулювання, зафіксоване в процесуально-правовій формі, що підлягає
застосуванню. Отже, кожен акт правозастосування норм цивільного процесуального права
має індивідуальний характер, коли загальне правило поведінки підводиться під конкретну життєву ситуацію. Це пояснює той факт, що правозастосовчі акти мають загальнообов’язковий характер для всіх осіб на території України, яких
вони стосуються, а також вичерпуються одноразовим виконанням.
З огляду на все вищенаведене, очевидним
виступає провідна, безальтернативна роль судових органів у процесі правореалізації. Адже загальновідомо, що суб’єктом застосування норм
цивільного процесуального права є орган, який
уповноважений розглядати та вирішувати цивільні справи по суті – тобто суд [10, с. 88, 93].
У результаті правозастосовчого акта той суб’єкт,

що застосовує норми цивільного процесуального
права, не тільки стає учасником виникаючих при
цьому правовідносин, але і є їх головним
суб’єктом, дії якого постійно впливають на розвиток та існування цивільних процесуальних
правовідносин. Суд – єдиний уповноважений на
здійснення правосуддя орган, діяльність якого
опосередковується в формі правозастосовчих актів,
що є офіційними державно-владними документами. Саме комплексна діяльність (одноособова чи
колегіальна) незалежних суддів призводить у кінцевому рахунку до практичної реалізації приписів і
настанов, правил поведінки, закріплених у нормах
цивільного процесуального права.
Але винесення правозастосовчого акта –
не самоціль. За словами Р.В. Шагієвої, діяльність
відповідних компетентних органів спрямована на
те, щоб отримати правомірні дії учасників індивідуально-регламентованих відносин, у результаті яких задовольняються їх потреби в численних матеріальних і духовних благах [16, с. 46].
Адже якщо правозастосування – це реалізація
норми права, то судовий захист, перш за все, –
спосіб реалізації суб’єктивних прав і охоронюваних законом інтересів, що здійснюється на підставі норм цивільного процесуального права у
вигляді актів правозастосування. Н. О. Чечіна
переконує, що будь-яке конкретне застосування
юридичних норм є актом індивідуального регулювання, оскільки відбувається персоніфікація
правового припису [15, с. 17]. Акти застосування
цивільно-процесуальних норм за своєю сутністю
носять управлінський характер у силу того, що
саме правосуддя в цивільних справах є процесом
соціального управління.
При аналізі діяльності суб’єктів процесуальних правовідносин потрібно, на думку Ю. І.
Мельнікова, виходити з того, що їх дії з виконання, використання та дотримання цивільних
процесуальних норм опосередковується винесенням правозастосовчих актів [8, с. 114 – 115].
Саме суд в актах правозастосування здійснює
пропаганду права, вчить умінню визначати належну поведінку в конкретній ситуації, підвищує
рівень правосвідомості громадян. Коли рішення
може суттєво підняти рівень правосвідомості
окремих громадян, здійснити на них моральний
вплив, доцільно розширяти сферу дії такого судового акта. Ця обставина ставить дії суду, що
виражаються в формі процесуальних актів, у число основних юридичних фактів, які впливають
на виникнення, зміну чи припинення процесуальних правовідносин. Установлені в одному судовому засіданні обставини, закріплені у відповідно-
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му правозастосовному акті, не потребують повторного доведення в наступних розглядах справи. Тому ці акти є фактичною підставою, за допомогою
яких суб’єкти відповідних правовідносин мають
реальну можливість безпосередньо захистити, поновити чи підтвердити належність певних благ.
Усі перелічені ознаки й особливості актів
застосування норм цивільного процесуального
права в сукупності дозволяють сформулювати
авторське визначення акта застосування норм
цивільного процесуального прав. Акт застосування цивільних процесуальних норм – це виданий компетентним органом держави в процесі
здійснення правосуддя в цивільних справах, проголошений іменем України і наділений законною
силою цивільно-процесуальний акт-документ,
що містить державно-владний, індивідуальноконкретний припис щодо реалізації норм цивільного процесуального права для захисту, відновлення чи визнання прав, свобод чи інтересів і
обов’язків суб’єктів цивільних процесуальних
правовідносин.
На неоднозначній ролі різних процесуальних актів правозастосування зосереджували
свою увагу чимало вчених. Зокрема, Н. І. Маслєннікова розрізняє основні акти застосування
цивільно-процесуальних норм (це судові ухвали,
що містять висновки суду щодо сутності процесуальних питань тільки на застосуванні процесуальних норм) і додаткові (судові рішення, в яких
процесуальні норми застосовуються додатково
до матеріально-правових, і результат їх застосування цілком залежить від вирішення матеріально-правових вимог по суті) [6, с. 71]. За цим же
критерієм С. Я. Фурса поділяє ухвали на самостійні і протокольні [13, с. 550]. Пояснює такі
твердження Ю. І. Мельніков, який відзначає, що
реалізація норм цивільного процесуального права правозастосовними суб’єктами завжди знаходить своє зовнішнє вираження в яких-небудь
проміжкових процесуальних актах, що передують підсумковому правозастосовному акту [8, с.
114-115]. Підтримує цю точку зору і вітчизняний
законодавець, який у ст. 220 ЦПК України закріплює випадки та процедуру ухвалення додаткового рішення, а в ст. 211 ЦПК України регламентує підстави постановлення окремих ухвал.
Різноманітність правозастосовчих актів
дає можливість класифікувати їх за певними
критеріями. Зокрема: за соціальним призначенням – регулятивні, що конкретизують права й
обов’язки суб’єктів правовідносин, та охоронні,
які визначають певний вид юридичної відповідальності. За характером приписів – уповноважую74

чі, що надають можливість реалізувати певне
суб’єктивне право; зобов’язуючі, які конкретизують юридичний обов’язок і покладають на
суб’єктів необхідність його здійснення; заборонні, що конкретизують юридичну заборону, запобігаючи протиправній поведінці. За формою вираження – постанови, рішення, ухвали.
Регламентації цього питання присвячена
глава 7 ЦПК України, яка, на жаль, як уже згадувалось у І розділі цієї роботи, має чимало недоліків. Насамперед викликає заперечення включення цієї глави, що так чи інакше має відношення
до всіх стадій цивільного судочинства та видів
проваджень, до розділу ІІІ (Позовне провадження).
На нашу думку, варто розмістити всі норми, які
регламентують порядок ухвалення, проголошення,
виправлення рішень, що притаманний усьому цивільному процесу в цілому, серед загальних положень ЦПК України. Це обґрунтовується логікою
структурного поділу Кодексу на Загальну й Особливу частини, відповідає вимогам законодавчої
техніки та дозволить збільшити зручність використання цивільного процесуального закону.
Далі, ст. 208 ЦПК України містить певне
суміщення понять – використовуючи в назві
статті формулювання “види судових рішень”, у
ч. 1 згаданої статті законодавець наводить перелік
форм судових рішень: ухвали і рішення. Тут відбувається ототожнення поняття “види судових рішень” і “форми судових рішень”, іншими словами,
суміщення різнопорядкових категорій – класифікація понять (види) та їх зовнішнє вираження (форма), що в жодному випадку неприпустимо.
Окрім цього, наведений у ст. 208 ЦПК
України перелік видів судових рішень, вочевидь,
вичерпний, оскільки не містить вказівки на можливість постановлення інших судових актів, що
знову ж таки суперечить змісту інших положень
Кодексу. Зокрема, ст. 226 (заочне рішення), ст.
95 ЦПК України (судовий наказ є особливою
формою судового рішення) та ін.
Неоднозначно трактується і зміст цієї статті,
в якій узагальнююче поняття “рішення” виступає
родовим для самого себе. Така груба тавтологія
суперечить законам формальної логіки, правилам
законодавчої техніки і, зрештою, здоровому глузду. Адже, перефразовуючи кодекс, можна сформулювати законодавчо обґрунтоване визначення:
“Рішення – це форма судового рішення”, що, вочевидь, не витримує жодної критики.
На недосконалість тексту згаданої норми,
її тавтологію, некоректність і неповноту вже звертали увагу вітчизняні вчені [13, с. 546; 12, с. 95
– 96]. Зокрема, С.Я.Фурса, яка зробила непересі-
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чний внесок у дослідження цього питання, пропонує вирішити проблему, назвавши відповідну
статтю “Судові постанови в цивільних справах”,
і розширити наведений у кодексі перелік, доповнивши його судовим наказом. Якщо узагальнюючий термін “постанови” справді дозволяє
об’єднати всі види судових правозастосовчих
актів, то, на жаль, із запропонованою класифікацією не можна погодитися з тих міркувань, що
судовий наказ однозначно визначений у тексті
ЦПК України як особлива форма судового рішення. Очевидно, намагаючись усунути недолік
законодавця, шановний процесуаліст знову повертається до суміщення правових категорій, і
цього разу відбувається ототожнення понять, що
співвідносяться між собою як ціле і частина. Тим
більше, що у своїх працях автор неодноразово
наголошує на відмінностях між поняттями “форма” і “вид” [12, с. 96; 13, с. 547].
Отже, виправити ситуацію треба, на наш
погляд, шляхом зміни назви ст.208 ЦПК України
на “Судові постанови”, виклавши ч.1 так:
“Судові постанови в цивільних справах бувають двох видів: 1. Рішення: рішення суду в позовному провадженні; рішення суду в наказному провадженні (судовий наказ); рішення суду в окремому
провадженні; заочне рішення. 2. Ухвали”.
Вимоги законності й обґрунтованості судових рішень, закріплені в ст. 213 ЦПК України,
насправді поширюються на всі види судових постанов, оскільки, як уже відзначалося, навіть поверхневий аналіз змісту розташованих у ній
норм дає підстави стверджувати, що вони мають
відношення як до судових рішень, так і до ухвал
суду. Тим більше, що жоден правозастосовчий
акт не може бути ухвалений з недотриманням чи
порушенням норм цивільного процесуального
законодавства. Обов’язок суду посилатися на
закон, який він застосовує, є відображенням, за
правильним твердженням Н. А. Земченко, принципу законності в судовій діяльності і повинен
поєднуватися з вимогою ясності судового рішення та сприяти виконанню виховної функції правосуддя [4, с. 106 – 107].
Як відзначає Концепція вдосконалення судівництва (Розд. ІІ ст. 4), судові рішення мають
відповідати критеріям юридичної визначеності,
правосудності та однаковості практики. Правосудність судового рішення визначається згодою з
ним сторін, а також наявністю прав на оскарження та перегляд рішення в суді вищої інстанції
(Розд. ІІ ст. 2). У разі виявлення різного застосування норми права судами … правосудність судових рішень має забезпечувати найвищий судо-

вий орган у системі судів загальної юрисдикції –
Верховний суд України (Розд. ІІІ ст. 4).
Поряд із законодавчо закріпленими вимогами до судових рішень існують також і, так би мовити, неформальні, неофіційні аспекти, яким повинен відповідати кожен правозастосовчий акт суду.
Йдеться про однозначність і своєчасність постановлення рішення, винесення ухвали тощо.
Однозначність змісту судового рішення
дозволить усім учасникам цивільних процесуальних правовідносин однаково усвідомлювати
присуджені їм майнові, немайнові права або характер покладених на них обов’язків. Рішення не
повинні містити неоднозначних формулювань,
які б ускладнювали процес виконання його приписів. Враховуючи непоодинокі випадки, коли
зміст правозастосовчих актів суду незрозумілий,
внаслідок чого його важко сприймати однозначно, законодавець передбачає спеціальну процедуру – роз’яснення рішення суду (ст. 221 ЦПК
України), а також можливість постановлення додаткового судового рішення з приводу окремих процесуальних вимог (ст. 220 ЦПК України). Тим більше, що, як відзначає Концепція вдосконалення
судівництва від 10 травня 2006 року, судові рішення мають обов’язково відповідати критеріям юридичної визначеності (Розд. ІІ ст. 4).
Головна особливість судового рішення, на
думку Н. І. Маслєннікової, полягає в тому, що
воно містить думку суду щодо сутності конкретної справи, і тому застосування самих процесуальних норм носить тут ніби “обслуговуючий”
характер [ 6, с. 67]. Тому акт правозастосування
повинен бути викладений у легкій для сприйняття формі, логічно узгодженій та однозначно зрозумілій. Більше того, судове рішення, на переконання Н. А. Земченко, здійснює виховний вплив
на громадян за допомогою психологічних методів, які застосовуються у всьому цивільному
процесі – переконання, ознайомлення з правом і
примус [ 4, с. 107]. Адже, як відзначає Концепція
вдосконалення судівництва (Розд. І ст.4), тексти
судових рішень переважно недоступні для осіб,
які не були залучені до справи, але інтересів яких
рішення безпосередньо стосується.
Ця ознака тісно пов’язана зі своєчасністю
постановлення судового рішення. Як відомо,
строковість цивільного процесуального права
виражається не лише в чіткий регламентації темпоральних меж вчинення окремих процесуальних дій, але й у однозначно сформульованих вимогах щодо складання та проголошення змісту
правозастосовчих актів суду, набрання ними законної сили, строки для оскарження (ст. 209, 218,
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221 – 223 ЦПК України та ін.). Важливо ще раз
підкреслити нерозривний зв’язок акта застосування з його зовнішньою формою (документом),
оскільки законодавець не передбачив інших способів виразу результату застосування норм цивільного процесуального права, крім документального. Самі по собі дії суду із застосування цивільних процесуальних норм, не виражені в формі
процесуальних документів, юридичного значення не мають. Тому варто погодитися з тими авторами, які розглядають акт застосування права
як діалектичну єдність змісту і форми (акт-документ) [ 7, с. 128; 3, с. 132]. Але юридичного значення не матимуть і ті акти правозастосування,
які постановлені по завершенні спеціально передбачених для конкретної процесуальної дії
строків (гл. 6 ЦПК України).
Недотримання вимог законності, обґрунтованості, однозначності та своєчасності є безумовним порушенням норм цивільного процесуального права, що виступає підставою для скасування судового рішення (ч. 1 ст. 309, ч.2 ст.338
ЦПК України). Як правильно відзначає В.Ф. Ковін, правозастосовчі акти судових органів здійснюють гарантуючий вплив на правильне застосування норм права на всіх стадіях цивільного
процесу, адже об’єктивоване зовнішнє вираження дій суду у відповідному документі гарантує
особам, що беруть участь у справі, можливість
оскаржити ці дії, а вищестоящому суду – перевірити правильність застосування норм цивільного
процесуального права у відповідності з дійсними
обставинами справи [5, с. 99].
Поряд із вищерозглянутими вимогами,
останнім часом спостерігається тенденція до виділення ще однієї змістової характеристики судових рішень – їх правосудності. Як відзначає
Концепція вдосконалення судівництва, правосудність судового рішення визначається, насамперед, згодою з ним сторін, а також наявністю прав
на оскарження та перегляд рішення в суді вищої
інстанції (Розд. ІІ ст. 2).
Подібний підхід викликає неоднозначну
реакцію, адже якщо відповідні зміни будуть внесені до чинного цивільного процесуального законодавства, то підстави для скасування або зміни рішення першої інстанції (ст. 309 ЦПК України) поповняться обмеженням права на оскарження і незгодою з ним учасників цивільного
процесу. Що стосується першого – права на
оскарження та перегляд рішення в суді вищої
інстанції, то воно і так достатньо закріплено в
чинному цивільному процесуальному законодавстві (ст. 55 Конституції України, ст. 13 ЦПК
76

України тощо), і отже, не може бути штучно обмежене в тексті судового рішення.
Що ж стосується згоди сторін із текстом
рішення, то на сучасному етапі процедура відправлення правосуддя і законодавство в цій сфері поки що далекі від вирішення і регламентування справ, що виникають із цивільних, земельних, сімейних та інших правовідносин, у спосіб,
який максимально повно задовольнить інтереси
всіх учасників процесу. Тому з позицій сьогодення з вимогою правосудності важко погодитися, оскільки наявність протилежних інтересів і
вимог у сторін, що беруть участь у цивільному
процесі в справах, наприклад, позовного провадження, навряд чи дозволить постановити такий
акт правозастосування, який повністю б задовольнив і позивача, і відповідача. Інакше кажучи,
одна зі сторін, скоріше за все, завжди залишатиметься незадоволеною рішенням чи іншим актом
правозастосування в повному обсязі або частково. Намагання ж у будь-якому випадку узгодити
текст судової постанови з усіма учасниками цивільного процесу може призвести до затягування
розгляду і вирішення справи по суті. Більше того, таке розуміння правосудності рішення, при
якому необхідна згода з ним сторін, не узгоджується з іншими положеннями вітчизняного законодавства, яке передбачає обов’язковість судових рішень незалежно від ступеня погодження з
його змістом (ч. 5 ст. 124 Конституції України,
ст. 14, 213 ЦПК України та ін.)
Проте прагнення гарантувати і реально
створити такі умови розгляду цивільних справ,
при яких суддя не просто вирішував би певний
вид локальних спорів, але й створював достатнє
підґрунтя для унеможливлення виникнення подібних суперечок у майбутньому, заслуговує на
подальший розвиток і наукове обґрунтування.
Поряд з цим, набрання чинності Законом
України "Про доступ до судових рішень" призвело
до необхідності виділяти таку ознаку судових актів
як їх доступність, тобто оприлюднення у визначеному законодавством порядку з метою забезпечення відкритості діяльності судів загальної юрисдикції, прогнозованості судових рішень та сприяння
однаковому застосуванню законодавства.
З огляду на все вищенаведене, ст. 213
ЦПК України варто викласти в такій редакції:
“Вимоги, яким повинні відповідати судові постанови”: 1. Постанови суду повинні бути законними, обґрунтованими, однозначними та постановлені у визначені законодавством строки.
2. Законною є постанова, якою суд, виконавши
всі вимоги цивільного судочинства, вирішив
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справу згідно із законом. 3. Обґрунтованою є постанова суду, ухвалена на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень,
підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні. 4. Однозначною є
постанова суду, зміст якої чітко і зрозуміло викладено у вигляді, доступному для сприйняття
та виконання. 5. Своєчасною є постанова суду,
ухвалення, проголошення та набрання законної
сили котрою здійснюється в порядку та в строки, визначені цивільним процесуальним законодавством. 6. Доступною є та постанова, яка
оприлюднена у визначеному законодавством порядку з метою забезпечення відкритості діяльності судів загальної юрисдикції, прогнозованості судових рішень та сприяння однаковому застосуванню законодавства.
Судове рішення – це один з основних актів
правозастосування, що здійснюється від імені
держави і повинно забезпечувати реальний захист порушених, оспорюваних, невизнаних прав,
свобод чи інтересів фізичних, юридичних осіб та
держави. Проте найбільш поширеним актом застосування норм цивільного процесуального
права все ж таки є судові ухвали, кількість яких
протягом розгляду та вирішення однієї цивільної
справи в суді може обчислюватися десятками.
Якщо актом застосування норм матеріального
права в суді першої інстанції, як правило, слугує
судове рішення, то щодо норм процесуального
права таким виступають частіше ухвали суду чи
судді. Але, на думку Ю. К. Осіпова, таке розмежування має дещо умовний характер: актом застосування норм матеріального права в ряді випадків може бути ухвала суду (ухвала про призначення експертизи – ст. 144 ЦПК України), а в
правозастосуванні норм процесуального права
може знайти вираження в формі судового рішення (визначення порядку і строку виконання рішення суду – ст.217 ЦПК України) [9, с. 41]. Тому не можна погодитися з деякими вченими, які
констатують, що у всіх випадках, коли в рішенні
відсутнє посилання на норми матеріального права, воно не може вважатися актом правосуддя, у
зв’язку з чим у ЦПК України необхідно включити норму, відповідно до якої відсутність в рішенні посилання на кваліфікацію відносин сторін слугує безсумнівною підставою до скасування рішення судом другої інстанції [2, с. 61].
Загалом же така велика питома вага постановлених у суді ухвал, своєрідність цього основного акта правозастосування пояснюються, на думку
Н. І. Маслєннікової, тим, що вона слугує засобом

не тільки примусової реалізації норм цивільного
процесуального права, але й сприяє їх виконанню,
дотриманню, використанню [6, с. 68].
Висновки. Значення актів застосування
норм цивільного процесуального права полягає,
насамперед, у тому, що цей процесуальний документ виступає не просто належно оформленим
юридичним актом, але й втілює в собі нормативні настанови, які впливають на перебіг цивільного процесу в конкретній справі та сприяють
справедливому, своєчасному і неупередженому
вирішенню заявлених вимог.
З огляду на все вищенаведене, ст. 213 ЦПК
України варто викласти в такій редакції: “Вимоги, яким повинні відповідати судові постанови”:
1. Постанови суду повинні бути законними, обґрунтованими, однозначними та постановлені у
визначені законодавством строки. 2. Законною є
постанова, якою суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із
законом. 3. Обґрунтованою є постанова суду,
ухвалена на підставі повно і всебічно з’ясованих
обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених
тими доказами, які були досліджені в судовому
засіданні. 4. Однозначною є постанова суду,
зміст якої чітко і зрозуміло викладено у вигляді,
доступному для сприйняття та виконання. 5.
Своєчасною є постанова суду, ухвалення, проголошення та набрання законної сили котрою здійснюється в порядку та в строки, визначені цивільним процесуальним законодавством. 6. Доступною
є та постанова, яка оприлюднена у визначеному
законодавством порядку з метою забезпечення відкритості діяльності судів загальної юрисдикції,
прогнозованості судових рішень та сприяння однаковому застосуванню законодавства.
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ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
Постановка проблеми. Як відомо, у світі
відбувається не просто перехід до нового технологічного укладу, а йде глобальна технологічна
революція, яка зумовлена переходом на принципово нові інноваційні виробництва [1-3]. Світовий досвід свідчить про те, що перебороти інноваційну стагнацію тільки за допомогою інвестицій або технократичних заходів неможливо. Глобальна конкуренція і обмеженість ресурсів, зростаюча складність інновацій та їх системність
змушує підприємства ухвалювати нову стратегію
інноваційних розробок, бо сьогодні будь-яке велике міцне підприємство, що займається інтенсивною розробкою технологій, самотужки не
зможе справитися з внутрішньою реалізацією і
фінансуванням інноваційних проектів, які виступають у вигляді системних досліджень і винахідництва, як за причинами науково-технічної, так і
фінансової спроможності. Нові технології потребують відповідного обладнання, кваліфікованих
кадрів, фінансових витрат тощо. В той же час
існує схильність підприємств уникати ризику. На
шляху творчості інноваторів стають численні
перешкоди у вигляді канцелярщини, тяганини тощо. Подібні перешкоди негативно впливають на
координацію зусиль, людські ресурси і правове
середовище, що в підсумку обмежує можливості
перетворення наукових проривів і технологічних
досягнень у комерційний успіх. Велике значення в
цьому має вплив державного регулювання на інноваційні процеси, який залежить від конкретних
людей (посадовців), задіяних в цьому процесі.
Отже, багато проблем існують в іншій площині, ніж фінансова. Головні цілі, такі як збільшення сегмента ринку і поліпшення якості продукції, найкраще досягаються за допомогою
стратегій, що впливають на соціальну систему.
Техніка і технологія відіграють у цьому процесі
значно меншу роль. Національний характер є
важливою складовою розвитку будь-якої правової культури, у тому числі й в її взаємозв’язку з
інноваційною культурою. Цей характер являє
собою не тільки усталену сукупність психологічних явищ, а й буття, зокрема правового буття та
правової культури. В умовах безпрецедентного
загострення кризи та жорсткої міжнародної конкуренції за ринки збуту на успіх можуть сподіватися тільки ті країни, які накопичують передовий

інноваційний промисловий капітал [4], який не
завжди залишається в правовій площині. При цьому юридичні знання можуть бути використанні як
на підтримку інноваційної діяльності, так і на її
згортання залежно від рівня інноваційно-правової
культури учасників процесу. В той же час інноваційна діяльність у правовій площині є прерогативою господарського права, хоча правове регулювання господарською діяльністю в свій час відносили і до адміністративного права.
Ступінь наукової розробки проблеми. Декларативність заяв влади та відсутність помітних
результатів у розвитку інноваційного процесу за
роки незалежності автор багато в чому пов’язує з
відповідною інноваційною і правовою культурою
як в цілому суспільства, так і деяких керівників
органів виконавчої влади та структур, що працюють у спеціальному режимі. Інакше як можна пояснити низьку ефективність, майже збитковість
останніх, що було однією з основних причин «мораторію» на діяльність СЕЗ і ТПР в Україні.
Існує достатня кількість праць українських
і зарубіжних авторів, присвячених різним аспектам правової культури. Вперше в Україні у праці
[5] правова культура розглядалася в контексті
правової держави. Загальні питання правової
культури та її динаміки досліджувалися, наприклад, у працях [6, 7]. І. Осика досліджувала правову культуру в економічному житті суспільства, показавши необхідність її верховенства [8].
Автор зробила висновок, що правова культура
покликана бути інструментом духовного оздоровлення суспільства. А. Скуратівський розкрив
феномен радянської правової культури та його
вплив на суспільно-правовий розвиток українського суспільства [9]. Можна вважати, що у радянському суспільстві разом з правовою культурою була вища й інноваційна культура.
Нам також відомо кілька статтей щодо дослідження інноваційної культури [10-12]. Так,
автори [10] бачать інноваційну культуру як необхідну умову інноваційного розвитку країни.
В.І. Джелалі та автори вважають, що інноваційна
культура є одним з найбільш складних і недосліджених об’єктів наукового пошуку [11]. Р.В.
Миленкова у праці [12] виокремила сутність
складових інноваційної культури особистості.
В.П. Семиноженко вважає формування іннова-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 474. Правознавство.

79

Інноваційна культура в контексті господарського права

ційної культури у суспільстві запорукою гуманітарного капіталу України, а перспективи української держави залежимуть від того, наскільки
швидко буде усвідомлено, що у світі вже відбулася гуманітарно-інноваційна революція [13].
Однак з позицій розуміння права інноваційна
культура в літературі практично не вивчалася.
Так, В.К. Мамутов указував на необхідність правового забезпечення інноваційної діяльності саме з позицій господарського права [14].
Мета статті. Метою статті є дослідження
інноваційної культури в контексті правової науки. Оскільки інноваційна діяльність є предметом
дослідження господарського права, інноваційна
культура розглядається саме з позицій державного регулювання відповідної галузі економіки,
тобто регулювання інноваційною діяльністю вивчається з позицій господарського права. Необхідно розрізняти правову культуру суспільства в
цілому і правову культуру у галузі господарства,
а також правову культуру окремих осіб, хоча ця
різниця принципово не впливає на кількісні характеристики загальної інноваційної культуру.
Вона впливає на ступінь інноваційної культури
та її якість, маючи певні кореляції, які встановити досить важко навіть при технічному підході
до проблеми. В нашому випадку автор виходив з
господарсько-правничої точки зору.
Виклад основного матеріалу. Великий
тлумачний словник серед численних значень поняття «культура» формулює її як «рівень, ступінь
досконалості конкретної галузі господарської
або розумової діяльності» [15]. Таке тлумачення
відповідає нашому розумінню правової та інноваційної культури щодо конкретної галузі діяльності. Вона характеризує рівень освітньої, загальнокультурної та соціально-психологічної підготовки суспільства й індивідуумів у ньому до
сприйняття і втілення відповідних ідей. Якщо
підходити з позицій права, то тут має місце на
існування здоровий глузд, яким і керуються при
практичному використанні і який лежить в основі правової культури. Але в ментальності українців існує низка рис, які негативно впливають на
формування й розвиток як правової, так й інноваційної культури. Для їх формування мають
значення морально-етичні якості не тільки учасників інноваційного процесу, а й членів суспільства, в тому числі й пересічних громадян. Витоки невисокого рівня правової культури, зокрема
правовий нігілізм, позапублічність життя багатьох тощо, які й сьогодні є реальністю правового
життя України та ментальності значної частини її
населення. Ще одна надзвичайно важлива особ80

ливість національного характеру українців має
негативний вплив на формування правової й інноваційної культури українського суспільства.
Вона пов'язана зі ставленням громадян до влади
і, відповідно, до права, а й через нього до інноваційної культури, яке її забезпечує. У підсвідомості більшості населення України влада і право
асоціювались із насильством над людиною, а це
відштовхує людей від розуміння інноваційного
процесу та тих переваг, які дає суспільству, наприклад, діяльність технопарків на сучасному
етапі розвитку суспільства й в майбутній перспективі.
Процес формування інноваційно-сприйнятливого середовища надзвичайно складний. Він
супроводжується такими негативними моральнокультурологічними і морально-етичними властивостями як інертність, відсталість, консерватизм;
недовіра до невідомих імен, себелюбність, вузький егоїзм, нерозуміння загальнолюдського і
власного блага; тимчасові збитки, протидія незвичному з боку працівників, небажання перенавчатися, корпоративні інтереси, професійна заздрість. Це призводить до того, що інноваційна
ідея, навіть сама плідна, здебільшого гине.
У кращому випадку гарна інноваційна пропозиція може гальмуватися і затримуватися на десятки років. Поняттями, протилежними інновації,
можна назвати архаїзм і рутину. Боротьба між
інноваціями й останніми, у принципі, необхідна,
тому що далеко не завжди нове краще від старого. Думка автора збігається з висновком С. Ф.
Смеричевського та Д.Є. Висоцького, що при перейнятті зарубіжного досвіду щодо розвитку інноваційної діяльності, зокрема технопаркових
об'єднань, необхідно враховувати і національні
особливості цієї сфери, зокрема малий досвід
роботи в умовах ринкового середовища і низький
рівень інноваційної культури [16], про що автор
писав ще в 2003 році [10, 17]. Усе це відбувається на фоні деформації правової культури, що викликає у суспільстві правовий нігілізм. Правовий
нігілізм заперечує правові цінності, проявляється
в неповажному ставленні до законів і встановленого ними порядку. Законність підмінюють політичною доречністю, а право ототожнюють з фактичними діями влади. Це прямо пов’язано і з інноваційною культурою, про що свідчить негативне ставлення влади до інноваційної діяльності
(автор покладається на порівняльний аналіз інноваційної діяльності в країні, поділяючи її на
два етапи – до і після 2005 року). Такий поділ
указує на певний брак інноваційної культури, що
склався за останні роки. Отже, значення правової
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культури в інноваційному процесі залежить від
того, як будуть використовуватися юридичні
знання: на його користь чи на шкоду. На відміну
від правової культури юридичні знання не виключають використання свавілля при прийнятті
рішень щодо правового регулювання. При цьому
здоровий консерватизм міг би застерегти українських реформаторів від багатьох поспішних і
легковажних рішень, наслідки яких гальмують
розвиток суспільства і інновацій. До того ж, деякі з них не страждали і від надлишку загальної
культури. Лише люди з належною правовою
культурою здатні дотримуватися здорового глузду, коли юридичні знання не є вирішальними.
Про це свідчить практика господарської діяльності на рівні держави за останні десятилля. Так,
здавалося б, історія дала прекрасну можливість
перевірити в 90-і роки XX ст. на практиці істинність інноваційних устремлінь. Однак рекомендації були впроваджені необережно – недоліки
капіталізму в гіпертрофованому виді перекочували на український ґрунт, а переваги соціалізму
були знищені. Пояснити те, що сталося тільки
ерудицією або хибними намірами «батьків» реформи недостатньо. Причина є набагато глибшою. Вона полягає в тому, що інноваційна культура суспільства разом з правовою культурою
виявилися неприпустимо низькими. За роки незалежності негативні наслідки цього не були
усунуті, більше того, вони інтенсивно проявлялися. Тому розповсюджений бюрократизм чиновників, що був і залишається силою тотального
відторгнення всього нового, як у сфері державного управління, так і права. Просування не тільки нових, але і звичайних повсякденних рішень
вимагає колосальних зусиль. Власне кажучи, ми
маємо справу з проявом антиінноваційної культури, якщо термін культура взагалі тут можна
застосовувати. Тому розглянена проблема – це
не тільки інноваційно-технологічна, а проблема
інноваційно-культурологічна та у більшості ще і
правова. При цьому в Україні завжди було розуміння необхідності розвитку науково-технічної
та інноваційної діяльності. Ще в перші дні незалежності прийнято Закон України «Про наукову і
науково-технічну діяльність» [18], який визначив
правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку науково-технічної сфери,
створив умови для наукової та науково-технічної
діяльності, забезпечення потреб суспільства і
держави у технологічному розвитку. Однак в
Україні завжди вважалося прийнятним, що значна частина того що приймається законодавчо не
завжди виконується. Практично в частині науко-

во-технічної діяльності цей Закон ніколи не виконувався. Таке ставлення стосується більшості
профільних законів: вони або не виконуються,
або виконуються частково. Між тим, державне
регулювання інноваційної діяльності, згідно зі
статтею 6 Закону України «Про інноваційну діяльність», має здійснюватися шляхом [19]: визначення і підтримки пріоритетних напрямів інноваційної діяльності державного, галузевого, регіонального і місцевого рівнів; формування та реалізації державних, галузевих, регіональних і місцевих інноваційних програм; створення нормативно-правової бази й економічних механізмів
для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності; захисту прав та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності; фінансової підтримки виконання інноваційних проектів; стимулювання комерційних банків та інших фінансово-кредитних
установ, що кредитують виконання інноваційних
проектів; установлення пільгового оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності; підтримки
функціонування та розвитку сучасної інноваційної інфраструктури.
Однак зазначені положення, в основному,
залишилося добрими намірами. Крім того, дію
режиму, зазначеного у статтях 21, 22 та пункту 3
розділу VІІ «Прикінцеві положення» цього Закону України було призупинено, починаючи з 2003
року, законами про Державний бюджет на відповідний рік [20, 21]. Призупинення дії безпосередньо пункту 3 розділу «Прикінцеві положення»
зазначеного Закону призвело до невизначення
відповідних положень у податковому законодавстві (Закони України «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про податок на додану вартість», «Про плату за землю», «Про Єдиний митний тариф» ), яке має виняткову дію.
Пізніше, у 2005 році Законом України №
2505-IV [22] всі відповідні норми щодо пільгового оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності були вилучені із Закону [19]. Це є підтвердженням відповідної «антиінноваційної культури» у відповідних гілках влади. Однак слід відзначити і позитивні моменти. Так, законодавство
України заздалегідь подбало про важливість інноваційної культури суспільства в контексті інноваційної діяльності як необхідної моральноправової складової розвитку країни. Розвиток
інноваційної культури суспільства віднесено до
стратегічних пріоритетних напрямків інноваційної діяльності. Позитивним для українського суспільства явилося те, що в Законі України «Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в
Україні» розвиток інноваційної культури суспі-
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льства було віднесено до пріоритетних напрямків
інноваційної діяльності [23]. В цьому Законі поняття «інноваційної культури» визначено як
складова інноваційного потенціалу, що характеризує рівень освітньої, загальнокультурної і соціально-психологічної підготовки особистості та
суспільства в цілому до сприйняття і творчого
втілення в життя ідеї розвитку країни на інноваційних засадах. Під інноваційним потенціалом
слід розуміти сукупність, крім науково-технологічних, фінансово-економічних і виробничих
можливостей, ще і соціальні та культурно-освітні
можливості країни, необхідні для забезпечення
інноваційного розвитку економіки. Пріоритетні
напрями інноваційної діяльності зобов’язують
органи виконавчої влади створювати режим
сприяння виконанню проектів, спрямованих на
реалізацію пріоритетних напрямів, в тому числі в
галузі розвитку інноваційної культури. Через
підвищення інноваційної культури можна реально домогтися позитивних результатів в сфері існуючої економіки: по-перше, прискорення і підвищення ефективності впровадження нових технологій і винаходів, по-друге, у праві досягти
реальної протидії непорозумінню і бюрократичним тенденціям в розумінні важливості спеціальних режимів. Разом з тим не можна зводити всі
ці процеси тільки до впливу інноваційної культури, поряд з нею існують могутні політичні, економічні, соціальні й інші фактори. Однак вони визначаються як станом культури в цілому, так і її інноваційною складовою. Більшість конструктивних
рис українства та його характеру може виступати
важливим чинником розвитку правової й інноваційної культури українського суспільства.
Визначаючи значення понять основним
залишається таке поняття, як інновація або нововведення. В цьому сенсі треба відзначити, що
для розуміння і використання на практиці інноваційної моделі розвитку суспільства, яка проголошена як офіційна щодо розвитку України [24],
необхідно визначитися у конкретних термінах.
Зустрічається кілька підходів до визначення сутності інновації [25]. Найбільш поширені
дві точки зору, коли в одному випадку нововведення представляється як результат творчого
процесу у вигляді нової продукції (техніки), технології, методу тощо; в іншому – як процес введення нових виробів, елементів, підходів та
принципів замість діючих.
Раніше в праці [25] автором зазначено, що
нам більше імпонує визначення інновації як результату творчого процесу у вигляді створених
(або впроваджених) нових споживчих вартостей,
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застосування яких вимагає, щоби особи або організації, що їх використовують, змінили звичні
стереотипи діяльності. При цьому найважливішою ознакою інновації в умовах ринкового господарювання повинна виступати новизна його
споживчих властивостей, що не завжди враховує
правова наука. Технічна ж новизна відіграє при
цьому другорядну роль.
Не беручи до уваги спорів навколо дефініції «культура» в правовому та інноваційному
значенні, відзначимо, що не викликає сумніву
органічний зв'язок між ними. Саме інноваційна
культура забезпечує сприйнятливість людей до
нових ідей, їхня готовність і здатність підтримувати і реалізовувати нововведення у всіх сферах
життя при відповідному правовому супроводженні спеціальних режимів господарювання.
Правова освітньо-виховна компонента представляється нам ключовою, причому вона тісно пов'язана з науково-дослідною роботою. По-перше,
має бути розроблений механізм формування
конструктивного відношення в суспільстві до
нововведень як особливо значимої особистої і
суспільної цінності, по-друге, розробити основи
для здорового змагання в різних сферах діяльності. Важливу роль тут могли б відіграти засоби
масової інформації. У системі освіти є прекрасний досвід інноваційної діяльності в змісті, структурі та методах навчання і виховання. Спираючись на нього як на базу, можна ставити завдання
з формування у студентів, управлінців, представників бізнесу інноваційної толерантності і
сприйнятливості. Особливе завдання – розпізнавання інноваційнообдарованої молоді: основи інноваційної культури в максимальному ступені
повинні бути засвоєні у вузівській і в післядипломній освіті. Потрібний відповідний навчальнометодич-ний продукт з урахуванням можливостей технічних засобів, зарубіжного і вітчизняного досвіду. Над цим треба активно працювати,
щоби забезпечити не тільки розуміння важливості інновацій, а й упровадження їх у практику інноваційної діяльності.
Інноваційна культура як особлива форма
людської культури припускає тісний взаємозв'язок з іншими її формами, насамперед із правовою та управлінською. Через інноваційну культуру можна домогтися істотного впливу на всю
культуру професійної діяльності і виробничих
відносин людей. При інтернаціональній сутності
інноваційної культури зусилля щодо її розвитку
повинні спиратися на культурні традиції країни
та сфери діяльності. Вона в стані озброїти практику методами оцінки і припинення використан-
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ня нововведень, здатних заподіяти шкоду людині, суспільству, природі.
І нарешті, як відомо, людство знало три великих переділи. Перший – міжнародний переділ
територій. Другий – переділ капіталу. Нині йде
переділ третій – переділ технологій. А думати і
готуватися треба до четвертого великого переділу – переділу інтелектуально-правового. Той, хто
виграє в останньому, не просто отримає величезні
економічні і політичні переваги, а й зможе диктувати волю іншим. І виграти Україні у цьому переділі, на нашу думку, надзвичайно складно і важко.
Однак тут має допомогти правова культура як керівництва країни, так і особисто громадян.
Сьогодні потрібно провести оцінку стану
інноваційного потенціалу України і інноваційної
культури суспільства. Тому, невипадково в тому
числі в ст. 329 ГК України в останньому абзаці
прописано, що держава гарантує суб’єктам інноваційної діяльності підтримку щодо підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері здійснення інноваційної діяльності.
У загалі автор вважає за необхідне посилити в
господарському праві складову щодо державного
регулювання як інноваційною діяльністю, так і
економікою в цілому. Досягнення «ліберального
капіталізму» з його невтручанням в економіку у
світі стали очевидні, як і химерність інших «наукових досягнень» в економічній галузі діяльності. Наша країна повинна негайно реалізувати свій
власний інтелектуальний, культурно-освітній та
науково-технічний потенціал, бо накопичення
інноваційних ресурсів і парадигмальні зміни в
економіці стають основою інноваційного розвитку сучасного суспільства. Відсутність інноваційної культури суспільства – одна з головних причин інноваційної стагнації країн, які це не враховують та недостатньо використовують свій інноваційний потенціал. У сучасному світі інноваційна культура та інноваційний потенціал стають
ключовими моментами соціального й економічного оновлення країни. У глобальній економіці,
обличчя якої визначають новітні технології, традиційно міцна культурна, інтелектуальна і науково-технологічна база України стає одним з головних конкурентних переваг у боротьбі за місце
в новому світовому економічному порядку. А це
можливо при високій правовій та інноваційній
культурі як громадян, так і керівників усіх рангів, у тому числі й керівництва країни. Для підвищення інноваційної культури фахівців необхідно організувати у вищих навчальних закладах
підготовку фахівців зі спеціальності «інноваційний менеджмент» як друга освіта. Більше того,

рівень інноваційної культури безпосередньо залежить від рівня загальної та правової культури
громадян і посадовців. Підвищення цього рівня
буде сприяти не тільки розумінню проблем інноваційної діяльності, а й проблем конкретного
адміністративного та господарсько-правового супроводження технологічних парків, необхідності їх
нормативно-правової та фінансової підтримки з
боку органів виконавчої влади як складової їх функціонування. Правове виховання повинно спиратися на правове навчання, тому необхідно також увести у навчальні програми курс з правознавства з
адміністративним і господарсько-правовим розділами саме для прищеплення майбутнім спеціалістам неюридичного профілю правової культури.
Висновки. Правова культура в механізмі
господарської діяльності полягає в тому, як будуть використані юридичні знання. Вони не виключають свавілля та гальмування інноваційного
процесу. Інноваційна культура відбиває цілісну
орієнтацію людини, закріплену в мотивах, знаннях, уміннях і навичках, а також у правосвідомості. Стимулюючу роль повинно відіграти і явище
так званого культурного запізнювання, коли виникає протиріччя через відставання змін поза
матеріальною сферою (нововведень в управлінні,
праві, організації) від трансформації в матеріальній культурі (нововведень у науці і техніці). При
високому рівні інноваційної культури суспільства в напряму взаємокореляції, взаємозалежності
її частин забезпечують зміни її складових частин.
В умовах же інноваційної стагнації необхідний
могутній управлінський і господарсько-правовий
імпульс для того, щоб запрацювали механізми
саморегулювання. Тож якими бачаться завдання
наукової компоненти інноваційної культури?
Насамперед має бути поглиблення теоретичних
уявлень про інноваційну культуру, виявлення
факторів, що сприяють її розвитку і часто гальмують розвиток спеціальних режимів господарювання. Для підвищення інноваційної культури фахівців пропонується організувати у вищих навчальних
закладах підготовку фахівців зі спеціальності «інноваційний менеджмент» як друга освіта, а також
ввести спеціальний курс «Організаційні та господарсько-правові засади інноваційної діяльності».
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INNOVATIVE CULTURE IN THE ECONOMIC LAW CONTEXT
Summary
The article is dedicated to an innovative culture in the economic law context. As a result of low innovative and legal culture – a declarativity of power statements and absence of noticeable results in innovative
development for last years was shown.
A legal culture influences on the level of innovative culture and its quality, having certain correlations
however to set them heavily even using a technical approach to the problem. The author proceeded from the
economic-legislative point of view. Conclusion has been consisted that a legal culture in the mechanism of
economic activity used the legal knowledge. An innovative culture removes the integral orientation of person
in knowledge, abilities and skills, and also in justice sense. The scientific legal components of innovative
culture were distinguished. At first there must be deepening of theoretical part of innovative culture, exposure of factors which assist in its development or non-development.
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ІV. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО.
ФІНАНСОВЕ ПРАВО
УДК 349.6
© 2008 р. К.В. Медвєдєв
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ГАРАНТІЙ ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТИВНИХ
ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
Постановка проблеми. Екологічні права
належить до фундаментальних прав громадян,
які за своїм характером є природними правами.
Людина підвладна законам природи і її існування залежить від наявності та якості природних
ресурсів. Тривалий час потреби людини дихати
свіжим повітрям, пити чисту воду, споживати
екологічно чисті продукти задовольнялися без
втручання держави та не вимагали правової регламентації. Проте орієнтація на швидкі темпи
економічного розвитку, споживацьке відношення
до природи, збільшення населення планети, розвиток урбанізації та інші фактори загострення
протиріч у взаємодії суспільства та природи призвели до суттєвих змін навколишнього природного середовища, його забруднення та поставило
людство перед загрозою для існування нинішнього та майбутніх поколінь. Такі наслідки діяльності людства підштовхнули суспільство до
осмислення необхідності охорони навколишнього природного середовища, зменшення негативного впливу на нього та необхідності забезпечення (гарантування) закріплених на міжнародному та національному рівнях екологічних прав
та інтересів громадян.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідження питань гарантій прав у юридичній
літературі було предметом уваги широкого кола
вчених правників, проте в наукових працях зазвичай досліджувалися загальне поняття гарантій
та їх класифікація. У наукових працях необґрунтовано відсунуто на другий план проблеми гарантій суб'єктивних екологічних прав громадян
загалом і їх гарантій, зокрема.
Наукові дослідження щодо гарантій суб'єктивних прав громадян України велися переважно у загальнотеоретичній площині (Чхіквадзе
В.М., Рабінович П.М., Головістікова А.Н., Дмітрієв Ю.А., Морозова Л.А., Воєводін Л.Д., Вітрук
Н.В., Пашук Т.І. та ін.).
На сьогодні в Україні обрана тема мало
розроблена в рамках наукових праць, присвячених дослідженню екологічних прав громадян
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України. Це зумовлено тим, що на теоретикоправовому рівні донині досліджувалися в основному питання щодо самої системи екологічних
прав громадян України як такої, проблемних питань права екологічної безпеки, права громадян
на екологічну інформацію, забезпечення екологічної безпеки та юридичної відповідальності у
сфері навколишнього природного середовища
(Андрейцев В.І., Балюк Г.І., Шемшученко Ю.С.,
Мунтян В.Л. та ін.). А питання гарантій захисту
екологічних прав громадян зазнали дотичного
науково-правового дослідження в працях наукового, практично-довідникового та навчального
характеру (Андрейцев В.І., Краснова М.В., Малишева Н.Р., Шевчук П.І., Кобецька Н.Р. та ін.).
Виклад основного матеріалу. Реалізація
екологічних прав громадян і якість навколишнього природного середовища набувають усе
більшого значення на тлі загострення протиріч
навколо корисних копалин, запасів води та інших природних ресурсів. Екологічні проблеми в
ХХІ столітті – найважливіші серед гуманітарних,
розв’язання яких безпосередньо пов’язано з основними умовами проживання, благополуччя і
забезпеченням прав громадян на достойний рівень життя в сприятливому навколишньому природному середовищі. Усвідомлення цього стало
наслідком осмислення людством необхідності
охорони навколишнього природного середовища, закріплення екологічних прав громадян і розробку забезпечувальних правових механізмів для
реалізації та захисту екологічних прав громадян.
Система екологічних прав громадян України закріплена в ст. 9 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» у
вигляді відкритого переліку. Крім того, екологічний характер мають права, закріплені іншими
законами, зокрема Законами України «Основи
законодавства України про охорону здоров'я»,
«Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення», «Про екологічну експертизу», «Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку», «Про відходи», «Про захист
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людини від впливу іонізуючих випромінювань»,
«Про захист населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» та ін.
Одразу зауважимо, що екологічні права
розглядаються правовою наукою у двох площинах: об’єктивні права та суб’єктивні права.
У нашому дослідженні ми розглядатимемо гарантії саме суб’єктивних екологічних прав і екологічних інтересів громадян. Під екологічними інтересами будемо розуміти природно зумовлені
потреби людини, задоволення яких ґрунтується
на нормах екологічного законодавства.
Виходячи з того, що суб’єктивне екологічне право визначається в якості сукупності юридичних можливостей, які дозволяють реалізувати
особі потреби на безпечне для життя і здоров’я
навколишнє природне середовище [7, с. 42], то
не всі з указаних у ст. 9 Закону екологічні права
однакові за своєю юридичною природою. А саме: одні спрямовані на задоволення потреб екологічного планування, забезпечення реалізації
екологічних інтересів і є основними, а інші – похідними, правозабезпечувальними для попередніх (наприклад, екологічне право громадян на
звернення до суду) .
Екологічне право громадян на звернення до
суду, на нашу думку, є «забезпечувальним» правом, яке безпосередньо не сприяє задоволенню
екологічних прав та інтересів громадян, проте є
дієвою забезпечувальною правовою можливістю
захисту інших суб’єктивних екологічних прав
громадян, які були порушені.
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища», Україна гарантує своїм громадянам реалізацію екологічних прав, наданих їм законодавством. На місцеві ради, спеціально уповноважені
державні органи управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів покладено обов’язок
подавати всебічну допомогу громадянам у здійсненні природоохоронної діяльності, враховувати
їх пропозиції щодо поліпшення стану навколишнього природного середовища та раціонального
використання природних ресурсів, залучати громадян до участі у вирішенні питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів. Цією ж нормою
встановлено, що порушені права громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища мають бути поновлені, а їх захист здійснюється в судовому порядку відповідно до законодавства України.

Національне законодавство України, а саме
ст. 10 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає систему гарантій екологічних прав громадян [3, с. 54].
Зокрема, в названій статті визначено, що екологічні права громадян забезпечуються: а) проведенням широкомасштабних державних заходів
щодо підтримання, відновлення і поліпшення
стану навколишнього природного середовища; б)
обов'язком міністерств, відомств, підприємств,
установ, організацій здійснювати технічні та інші заходи для запобігання шкідливому впливу
господарської та іншої діяльності на навколишнє
природне середовище, виконувати екологічні
вимоги при плануванні, розміщенні продуктивних сил, будівництві та експлуатації народногосподарських об'єктів; в) участю громадських
об'єднань та громадян у діяльності щодо охорони
навколишнього природного середовища; г) здійсненням державного та громадського контролю
за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища; д) компенсацією в установленому порядку шкоди, заподіяної здоров'ю і майну громадян внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища; е) невідворотністю
відповідальності за порушення законодавства
про охорону навколишнього природного середовища; є) створенням та функціонуванням мережі
загальнодержавної екологічної автоматизованої
інформаційно-аналітичної системи забезпечення
доступу до екологічної інформації.
Вищевказана стаття також установлює, що
діяльність яка перешкоджає здійсненню права
громадян на безпечне навколишнє природне середовище та інших їх екологічних прав, підлягає
припиненню в порядку, встановленому цим Законом та іншим законодавством України.
В енциклопедичній літературі під поняттям
"гарантії (від французького garantie – забезпечення, запорука) прав і свобод людини та громадянина" розуміють умови, засоби, способи, які
забезпечують здійснення у повному обсязі та
всебічну охорону прав і свобод особи.
У теорії права під гарантіями розуміють
комплекс організаційних, економічних, політичних, ідеологічних та інших факторів, умов, засобів, які забезпечують дотримання законів, прав
громадян та інтересів суспільства і держави [6, с.
587; 9, с. 351; 12, с. 459].
Розрізняють загальні гарантії та спеціальні
(юридичні) гарантії.
До загальних гарантій належать економічні
гарантії, політичні гарантії, ідеологічні гарантії,
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соціальні гарантії. Дослідження загальних гарантій знаходиться за межам нашого дослідження.
Під юридичними гарантіями розуміють сукупність специфічних правових засобів і способів, за допомогою яких реалізуються, охороняються і захищаються права і свободи, присукаються їх порушення, відновлюються порушені
права [13, с. 261].
Традиційно в науковій юридичній літературі питання про поняття і систему юридичних
гарантій розглядається з різних точок зору. Так
В.М. Чхіквадзе під юридичними гарантіями розуміє розгорнуту систему інститутів і норм матеріального і процесуального права [13, с.264-267].
На думку П.М. Рабіновича, під юридичними гарантіями слід розуміти передбачені законом спеціальні засоби впровадження охорони і, в разі
порушення, відновлення законності [11, с. 131].
Л.Д. Воєводін вбачає, що гарантії – це той
надійний місток, який забезпечує необхідний в
основах правового статусу особи перехід від загального до особливого, від закріпленої в законі
можливості до дійсності. Для формування юридичного і фактичного статусу конкретної особи
необхідні сприятливі умови і ефективні засоби, а
це і є гарантії. Він пропонує під гарантіями розуміти умови і засоби, які забезпечують фактичну реалізацію і всебічну охорону прав і свобод
всіх і кожного. Крім того, під «умовами» він
пропонує розуміти створення сприятливої обстановки для користування основними правами і
свободами і виконання обов’язків, а під «засобами»
– інструмент органів державної влади, місцевого
самоврядування, громадських об’єднань, самих
громадян у боротьбі за належне здійснення основних прав і свобод, а під юридичними гарантіями –
ті правові засоби і способи, за допомогою яких у
суспільстві забезпечується громадянам реалізація
їх прав і свобод [5, с. 221-229].
Загальне визначення поняття юридичних
гарантій у науковій літературі не викликає значних дискусій, незважаючи на включення до його
складу тих чи інших елементів, які характеризують цю правову категорію.
Повертаючись до безпосередньої теми нашого дослідження, зазначимо, що в системі реалізації суб’єктивних екологічних прав юридичні
гарантії є важливою складовою останньої, і їх не
варто сприймати в якості другорядного елементу, який виконує лише службові функції. Виконуючи своє призначення, гарантії не лише забезпечують процес реалізації, захисту й охорони
екологічних прав, але і перетворюються в само-
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стійний елемент еколого-правового статусу громадянина України.
Враховуючи викладене, важливим є визначення запропоноване Андрейцевим В.І., який вважає, що гарантії реалізації екологічних прав громадян – це система юридичних засобів забезпечення
здійснення екологічних прав фізичними особами в
галузі екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів i охорони навколишнього природного середовища [1, с. 51].
Призначення гарантій полягає в тому, що
вони покликані забезпечити таке сприятливе середовище, в якому зафіксовані в конституції, законах права і свободи особи трансформувалися б
у фактичне становище кожного окремого індивіда. Реалізація таких прав і свобод вимагає не лише сприятливих умов, але й активної діяльності,
як держави, громадських організацій, так і самих громадян.
Питання гарантій постає кожного разу, коли відбувається перехід від еколого-правових
цінностей до реальної реалізації закріплених
екологічних прав громадян. Гарантії – це одне з
проблемних питань правильного застосування
правових норм, законності і багатьох інших процесів еколого-правової діяльності. Призначення
гарантій полягає як у забезпеченні реалізації, так
і в захисті прав і свобод. Більш повний прояв
екологічних прав громадян залежить від різноманітних за характером факторів, кожний з яких
виступає в якості гарантій екологічних прав.
Очевидно, що у випадку відсутності передбачених і закріплених державою гарантій
суб’єктивних екологічних прав громадян вони
перетворюються на декларації.
Для реалізації проголошених екологічних
прав громадян має використовуватись вся сукупність об’єктивних і суб’єктивних факторів, які
спрямовані на повну реалізацію, захист і всебічну охорону прав і свобод громадян, на усунення
можливих причин і перешкод їх неповного або
не належного здійснення і захист екологічних
прав від порушень. Хоч такі фактори і різноманітні, але по відношенню до процесу реалізації
прав і свобод вони виступають в якості умов,
засобів, способів, прийомів і методів правильного його здійснення.
За відсутності дієвого правозабезпечувального механізму реалізації суб’єктивних екологічних прав та інтересів громадян останні позбавлені перспективи бути реалізованими, що і викликає потребу розкриття терміну «гарантії» в
розрізі екологічних прав та інтересів громадян.
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Виходячи з вищевикладеного, під юридичними гарантіями суб’єктивних екологічних прав
громадян ми пропонуємо розуміти сукупність
закріплених у законодавстві засобів, а також організаційно-правову діяльність по їх застосуванню, яка спрямована на безперешкодне здійснення особою права на безпечне для його життя та
здоров'я навколишнє природне середовище та
право на загальне та спеціальне використання
природних ресурсів, усунення перешкод у їх
здійсненні та захисту останніх від порушень.
У цій статті термін «гарантія» використовуватиметься як синонім терміна «забезпечення», що
зумовлено відсутністю відмінностей змісту вказаних термінів, хоч вони різні за походженням.
Забігаючи наперед, скажемо, що в юридичній літературі, розкриваючи поняття та зміст
юридичних гарантій, науковці, зазвичай, говорять саме про «гарантії реалізації (здійснення)»
суб’єктивних прав. Проте, на нашу думку, до
складу таких гарантій включаються як безпосередньо гарантії реалізації, так і гарантії захисту
суб’єктивних екологічних прав. Поєднання цих
двох видів юридичних гарантій екологічних прав
громадян під спільною назвою «юридичні гарантії реалізації прав» не може усунути суттєву відмінність між ними.
У науковій юридичній літературі існують і
інші класифікації гарантій прав, зокрема Вітрук
Н.В пропонує розрізняти гарантії реалізації та
гарантії охорони (захисту) [4, с. 203], який визначає і склад указаних видів гарантій, зокрема,
до гарантій реалізації він відносить наступні:
конкретизацію меж прав і обов’язків, встановлення юридичних фактів, з якими пов’язується їх
реалізація, визначення процесуально-процедурних форм реалізації прав, свобод і обов’язків,
законних інтересів, заходи заохочення і пільги
для стимулювання ефективної їх реалізації. А до
гарантій охорони (захисту) – заходи профілактики і попередження правопорушень, заходи припинення й інші правозабезпечувані заходи, заходи
правового захисту, заходи юридичної відповідальності, заходи нагляду і контролю за правомірністю
поведінки суб’єктів права з метою виявлення випадків правопорушень, процесуально-процедурні
форми реалізації вищевказаних заходів.
З таким підходом важко погодитись, ураховуючи те, що заходи попередження екологічного правопорушення, які спрямовані на захист
публічного інтересу (правопорядку), є складовою
правової охорони. Водночас заходи попередження порушення суб’єктивних екологічних прав та
інтересів є складовою правового захисту. Отже,

гарантії охорони та гарантії захисту є самостійними гарантіями. Необхідно погодитися із запропонованим Т. Пашуком критерієм відмежування правового захисту від правової охорони,
яким він вважає не сам факт порушення чи непорушення права людини, а факт застосування
будь-якого виду державно-правового примусу в
процесі юрисдикційної діяльності [10, с. 43],
тобто правозастосовчої діяльності, в якій вирішується спір, а суть такої діяльності полягає в
тому, що компетентні державні органи, застосовуючи правові приписи, вживають необхідні заходи для захисту суб’єктивних прав громадян.
Отже, ведучи мову про заходи, що забезпечують прояв у дійсності суб’єктивних екологічних прав громадян, і заходи, спрямовані на забезпечення їх реальності, можна говорити саме
про гарантії реалізації та гарантії захисту.
А гарантії охорони, які являють собою заходи попередження екологічного правопорушення, та спрямовані на захист саме публічного
інтересу (правопорядку), а не суб'єктивних екологічних прав громадян, є складовою правової
охорони. Тому заходи, що входять до складу гарантій охорони (заходи профілактики і попередження правопорушень, що здійснюються на постійній основі, та заходи нагляду і контролю за
правомірністю поведінки суб'єктів з метою виявленні фактів правопорушень), не включаються
до складу правового захисту.
Вищезгадана в цій статті класифікація
юридичних гарантій, запропонована Вітруком
Н.В., з урахуванням нашої позиції про те, що захист і охорона є різноплощинними явищами,
може бути вдосконалена.
На нашу думку, в рамках цього наукового
еколого-правового дослідження гарантії суб’єктивних екологічних прав громадян необхідно
класифікувати за критерієм правовідносин, в
яких вони проявляються, на такі види: 1) гарантії
реалізації (гарантії в рамках регулятивних правовідносин); 2) гарантії захисту (в рамках правоохоронних правовідносин).
До юридичних гарантій реалізації суб’єктивних екологічних прав громадян варто віднести
такі: а) визначення меж суб’єктивних екологічних
прав; б) встановлення юридичних фактів, з якими
пов’язується їх реалізація; в) визначення процесуально-правових форм реалізації прав та обов’язків,
законних інтересів; г) заходи заохочення та пільги
для стимулювання ефективної їх реалізації.
До юридичних гарантій захисту екологічних прав громадян, на нашу думку, варто віднести такі засоби та способи: а) заходи попере-
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дження екологічних правопорушень; б) заходи
припинення (присікання) екологічних правопорушень;в) заходи відновлення порушеного суб’єктивного екологічного права та інтересу; г) заходи еколого-правової відповідальності; д) процесуальнопроцедурні форми захисту суб’єктивних екологічних прав та інтересів громадян.
Крім того, враховуючи велику значимість
організаційної, управлінської діяльності органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій для реалізації та
захисту суб’єктивних екологічних прав, на наш
погляд, таку діяльність необхідно розглядати як
самостійний вид гарантій, включаючи його в систему загальних (економічних, політичних та ін.)
та спеціальних (юридичних) гарантій у якості
елемента цієї системи. Така потреба викликана
тим, що навіть за наявності сприятливих економічних, політичних та інших загальних умов,
добре розробленої системи юридичних гарантій,
може бути недосяжною мета належної реалізації
та захисту суб’єктивних екологічних прав громадян. Тому необхідно говорити про гарантії не
лише екологічних прав та інтересів, але і їх гарантій, тобто про «гарантії гарантій». Саме тут і
проявляється велике значення еколого-правової
організаційної, управлінської діяльності суб’єктів права, яка спрямована на реалізацію всіх видів гарантій суб’єктивних екологічних прав, і
така діяльність є загальною умовою дієвості всієї
системи гарантій прав та інтересів.
Юридичні засоби захисту екологічних прав
громадян являють собою самостійний вид юридичних гарантій. Вони забезпечують можливість
кожному громадянину за допомогою юрисдикційних органів держави знайти необхідний захист суб’єктивних екологічних прав та інтересів.
Наголосимо, що можливість захисту
суб’єктивного екологічного права проявляється
лише в охоронному правовідношенні, яке є правовим зв’язком активного типу, оскільки носієм
юридичного обов’язку тут виступає індивідуально визначена особа, і такий обов’язок полягає у
позитивній дії [12, с. 572].
Для розкриття особливостей кожного з видів юридичних гарантій захисту суб'єктивних
екологічних прав варто детальніше зупинитися
на кожному з них.
Заходи попередження екологічних правопорушень спрямовані на примусове створення
перешкод у розвитку негативної діяльності будьякого суб’єкта, яка створює реальну загрозу порушення суб’єктивних прав громадян. Суб’єктивне екологічне право існує невіддільно від йо90

го носія, тому загроза порушення цього права
передбачає можливість конкретного громадянина ставити перед юрисдикційними органами питання про вжиття заходів попередження порушення цього права. Насамперед очевидно, що
окремі суб’єктивні права та інтереси після їх порушення навряд чи можуть бути відновлені, навіть прийняттям юрисдикційним органом відповідного рішення і виконанням такого рішення.
Зокрема, не виростуть неправомірно зрубані дерева в парку, навіть після прийняття юрисдикційним органом рішення про незаконність таких
дій та встановлення факту порушення відповідних екологічних прав громадян. Зазвичай заходи
попередження вживаються у випадках, коли зволікання може призвести до неможливості відновлення або до необхідності докладання значних
зусиль для відновлення суб’єктивного екологічного права чи захисту інтересу громадянина. Такі заходи попередження є «індивідуальними»
відносно кожного суб’єктивного екологічного
права чи інтересу окремого громадянина.
Заходи припинення (присікання) екологічних правопорушень спрямовані на примусове
створення перешкод у розвитку протиправної
діяльності, яка порушує суб’єктивні екологічні
права та інтереси громадян. Такі заходи створюють перешкоди активній діяльності правопорушника, створюють перепони для завершення
екологічного правопорушення. Першою і безпосередньою реакцією юрисдикційних органів при виявленні факту порушення екологічного права або
інтересу громадян має бути саме припинення (присікання) правопорушення. Так, нормою частини 3
статті 50 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» передбачено, що
діяльність фізичних та юридичних осіб, що завдає
шкоди навколишньому природному середовищу,
може бути припинена за рішенням суду.
Видається, що нормативне закріплення
юридичних гарантій припинення (присікання)
екологічного правопорушення знайшло своє відображення, зокрема в пункті «в» частини 1 ст.
13 Закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища» (компетенція Верховної Ради України щодо прийняття рішень про
обмеження, зупинення (тимчасово) або припинення діяльності підприємств і об'єктів, в разі
порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища), пункті
«ж» частини 1 ст. 14 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»
(право Верховної Ради Автономної Республіки
Крим припиняти господарську діяльність під-
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приємств, установ і організацій, що знаходяться
у підпорядкуванні Автономної Республіки Крим,
а також обмежувати або зупиняти (тимчасово)
діяльність підприємств, установ і організацій, не
підпорядкованих органам влади Автономної Республіки Крим, в разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного
середовища), пункті «й» частини 1 ст. 15 Закону
України «Про охорону навколишнього природного середовища» (право місцевих рад на своїй
території припиняти господарську діяльність
підприємств, установ та організацій місцевого
підпорядкування, а також обмежувати чи зупиняти (тимчасово) діяльність не підпорядкованих
Раді підприємств, установ та організацій в разі
порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища), ст. 293
Цивільного кодексу України (право кожного вимагати припинення діяльності фізичної та юридичної особи, що призводить до нищення, псування, забруднення довкілля) та ін.
Заходи відновлення порушеного суб’єктивного екологічного права та інтересу полягають у
застосуванні до зобов’язаних осіб заходів спрямованих на відновлення порушених суб’єктивних
екологічних прав та інтересів. Саме таке розуміння знайшло своє відображення в гарантії, закріпленій частиною 3 статті 11 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» порушені права громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища мають бути поновлені, а їх захист здійснюється в судовому порядку відповідно до законодавства України.
На жаль, суб’єктивні екологічні права та
інтереси громадян, порушені шляхом завдання
шкоди специфічному об’єкту екологічного права
– «навколишньому природному середовищу», не
завжди можуть бути відновлені, що і зумовлює
розвиток законодавства шляхом конкретизації
випадків необхідності вжиття заходів попередження екологічних правопорушень і створення
законодавчих приписів, які б суворо регламентували провадження еколого-небезпечної діяльності задля убезпечення від шкідливих наслідків такої діяльності.
Заходи еколого-правової відповідальності.
Зважаючи на обставину, що особливістю екологічних прав є те, що вони переважно носять немайновий характер [2, с. 214], то вразі їх порушення на правопорушника покладаються додаткові специфічні еколого-майнові та екологозобов’язуючі обов’язки. Безперечно, такі заходи
кваліфікуються в якості юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

Юридична відповідальність за екологічні
правопорушення є комплексним міжгалузевим
інститутом екологічного права і характеризується тим, що, по-перше, має особливу підставу –
екологічне правопорушення, а, по-друге, передбачає застосування санкцій кримінально-правового, адміністративного, цивільно-правового,
дисциплінарного характеру до осіб, що вчинили
екологічне правопорушення [8, с. 127-128]. Саме
такий підхід закріплено в статтях 68, 69, 70 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
Заходи еколого-правової відповідальності
являють собою засоби правового впливу, які відповідно до функцій, що виконує відповідальність за екологічні правопорушення, мають на
меті: по-перше, відновлення порушених суб’єктивних екологічних прав та компенсацію завданої шкоди, а, по-друге, покарання особи, яка
вчинила екологічне правопорушення та забезпечення загальної превенції правопорушень.
До відновлювально-компенсаційних заходів відповідальності за екологічні правопорушення відносяться: визнання неконституційним
нормативно-правового акту, скасування або визнання нечинним, рішення суб’єкта владних повноважень повністю чи окремих його положень,
примусове зобов’язання до прийняття рішення,
вчинення певної дії або зобов’язання утриматися
від вчинення певних дій, стягнення коштів на
відшкодування шкоди, завданої незаконним рішенням, дією або бездіяльністю, усунення перешкод реалізації права.
До карально-превентивних заходів відповідальності відносяться, як зазначалося вище, різні
види покарань, які за характером можуть бути
кримінально-правовими, адміністративно-правовими, цивільно-правовими, дисциплінарними, за
допомогою яких досягається превенція правопорушень та досягаються завдання перевиховання
громадян, які свідомо порушили вимоги екологічного законодавства.
Щодо процесуально-процедурних форм захисту суб’єктивних екологічних прав та інтересів
громадян, то потреба в захисті суб’єктивного
екологічного права виникає кожного разу, коли
останнє виявляється порушеним, або створюються перешкоди в реалізації такого права, виникає спір і т.д. У таких випадках особа звертається до компетентних юрисдикційних органів за
захистом порушеного права. Здійснення такого
захисту відбувається у визначеному процесуально-процедурному порядку, який завершується
винесенням правозастосовчого акта. Отже, про-
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цесуально-процедурна форма захисту суб’єктивних прав громадян складається з таких дій: ініціатива заявника, розгляд справи і винесення правозастосовчого акта, виконання такого акта.
Захист суб’єктивних екологічних прав громадян може відбуватися як у судовому, так і в
позасудовому порядку.
Судова форма захисту об’єктивно більш
пристосована саме для захисту суб’єктивних екологічних прав громадян. А до судової форми захисту вдаються громадяни у випадках існування
загрози порушення або порушення екологічного
права останніх. Права і свободи людини та громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій
чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (стаття 55 Конституції України). Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами.
Делегування функцій судів, а також привласнення
цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у
державі (стаття 124 Конституції України).
Правосуддя забезпечує максимально ефективний захист суб’єктивних екологічних прав
громадян. Велике значення при цьому має суворо визначений процесуальний порядок діяльності суду. Обов’язковою умовою швидкого та
справедливого судочинства є раціональна правова форма, позбавлена зайвих формальностей.
В України судочинство здійснюється в порядку
передбаченому Господарським процесуальним
кодексом України, Цивільним процесуальним
кодексом України, Кодексом України про адміністративне судочинство, Кримінально-процесуальним кодексом України та Законом України
"Про Конституційний суд України" і Регламентом Конституційного Суду України, затвердженим Рішенням Конституційного Суду України
від 05.03.1997 року.
У позасудовому порядку захист суб’єктивних екологічних прав громадян здійснюється
органами виконавчої влади, законодавчої влади,
органами влади Автономної Республіки Крим та
органами місцевого самоврядування.
Вищевикладене дає можливість визначити
в якості складових юридичних гарантій захисту
екологічних прав громадян наступні засоби та
форми: заходи попередження екологічних правопорушень; заходи припинення (присікання)
екологічних правопорушень; заходи відновлення
порушеного суб’єктивного екологічного права;
заходи еколого-правової відповідальності; про92

цесуально-процедурні форми захисту суб’єктивних екологічних прав та інтересів громадян.
Висновки. Підсумовуючи викладене, під
гарантіями захисту суб’єктивних екологічних
прав та інтересів громадян пропонуємо розуміти
здійснювані в охоронному екологічному правовідношенні та спрямовані на попередження, припинення, відновлення порушеного екологічного
права чи інтересу, компенсацію шкоди, заподіяної порушенням норм екологічного законодавства, заходи попередження екологічних правопорушень, заходи припинення (присікання) екологічних правопорушень, заходи відновлення
суб’єктивного екологічного права та інтересу,
заходи еколого-правової відповідальності та
процесуально-процедурні форми захисту суб’єктивних екологічних прав та інтересів громадян,
які здійснюються під час правозастосовчої
юрисдикційної діяльності суду та інших компетентних органів державної влади,
Нормативне закріплення захисту прав громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснено у статті 11 Закону
України «Про охорону навколишнього природного середовища». Вказаними нормами передбачено, що Україна гарантує своїм громадянам реалізацію екологічних прав, наданих їм законодавством. Ради, спеціально уповноважені державні органи управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів зобов'язані надавати всебічну допомогу громадянам у здійсненні природоохоронної діяльності, враховувати їх пропозиції щодо поліпшення стану навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, залучати громадян до
участі у вирішенні питань охорони навколишнього природного середовища та використання
природних ресурсів. Порушені права громадян у
галузі охорони навколишнього природного середовища мають бути поновлені, а їх захист здійснюється в судовому порядку відповідно до законодавства України.
Можна без перебільшень констатувати, що
наведені норми статті 11 Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища» є недосконалими. Оскільки в частині 3
останньої мова йде про гарантії захисту суб’єктивних екологічних прав та інтересів громадян
лише шляхом вжиття заходів відновлення порушеного суб’єктивного екологічного права. Така
норма не враховує того, що існує цілий комплекс
інших засобів та форм, які опосередковують гарантії захисту суб’єктивних екологічних прав
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громадян, зокрема, заходи попередження екологічних правопорушень; заходи припинення (присікання) екологічних правопорушень; заходи
еколого-правової відповідальності; процесуально-процедурні форми захисту суб’єктивних екологічних прав та інтересів громадян.
Так, результати проведеного наукового дослідження обумовлюють обґрунтовану необхідність нормативного закріплення гарантій захисту
прав громадян України у галузі охорони навколишнього природного середовища. Зокрема,
пропонуємо внести зміни до статті 11 Закону
України «Про охорону навколишнього природного середовища» і передбачити, що держава
гарантує захист екологічних прав громадян шляхом установлення заходів попередження екологічних правопорушень, заходів припинення (присікання) екологічних правопорушень, заходів
відновлення порушеного суб’єктивного екологічного права, заходів відповідальності за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища та шляхом установлення форм захисту суб’єктивних екологічних
прав громадян.
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Summary
In the article on the basis of the newest achievements of theory practices of jurisprudence legal nature
of guarantees of defense of subjective ecological rights of citizens is probed.
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ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ ЮРИСДИКЦІЙНИХ
ПРАВОВІДНОСИН ЗА ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
ТА ЗАКОНОДАВСТВОМ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Постановка проблеми. В умовах становлення України як демократичної, правової та
економічно розвинутої європейської держави
практично не можливо обійтися без урахування
досвіду окремих країн. Особливої уваги заслуговують здобутки держав пострадянського табору,
які уміло реформують свої правові системи в
умовах ринкових відносин. Саме до таких, на
наш погляд, належить Російська Федерація.
Співробітництво з нею — важливий напрям зовнішньої політики України. На становлення нових
взаємозв'язків вагомий вплив справляють стрімкі
процеси глобалізації, відкритість кордонів, економічні контакти та міграційні процеси, що, безумовно, вимагає підвищених знань до правових
систем стратегічних партнерів. Знання ж механізму розв'язання юридичних конфліктів, порядку вирішення земельних спорів зокрема, займає одне з основних місць у цьому напрямі.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Звичайно, загальний аналіз земельних юрисдикційних правовідносин за сучасним законодавством здійснювали представники вітчизняної науки земельного права, а саме В.І.Андрейцев,
Г.І.Балюк, А.П. Гетьман, І.І.Каракаш, Т.Г.Ковальчук, М.В.Краснова, П.Ф.Кулинич, Л.В. Лейба, В.Л.Мунтян, А.М. Мірошниченко, В.В.Носік,
В.І.Семчик, Ю.С.Шемшученко, М.В. Шульга,
В.З.Янчук та інші. Питання щодо вирішення земельних спорів за чинним законодавством Російської Федерації у своїх дослідженнях торкалися
представники російської науки земельного права,
зокрема С.А.Боголюбов, Р.К.Гусєв, В.М.Дікусар,
Б.В.Ерофєєв, І.О.Іконицька, О.І.Красов, В.В.Петров, В.І.Романов, Ю.М.Федорова. Проте, незважаючи на досить велику кількість праць з цієї
проблематики, не здійснено порівняльно-правового аналізу земельних юрисдикційних правовідносин за чинним законодавством України та
чинним законодавством Російської Федерації,
що і є метою даної статті.
Виклад основного матеріалу. Порівняльно-правовий аналіз земельних юрисдикційних
правовідносин за чинним законодавством України та законодавством Російської Федерації, на
нашу думку, необхідно здійснювати шляхом по94

рівняння елементів, що складають земельні
юрисдикційні правовідносини, а саме порівняння
підстав виникнення, зміни та припинення, об’єктів, суб’єктів і змісту цих правовідносин.
Під підставами виникнення, зміни та припинення правовідносин прийнято розуміти комплекс явищ, а саме: нормативні передумови; правосуб’єктні передумови; фактична основа виникнення, зміни й припинення правовідносин.
Нормативними передумовами виникнення,
зміни і припинення земельних юрисдикційних
правовідносин в Російській Федерації є: Конституція РФ від 12.12.1993 р. [1], Земельний кодекс
РФ від 25.10.2001 р. [2], Федеральні конституційні закони: від 21.07.1994р. «Про Конституційний Суд РФ» [3], від 31.12.1996 р. «Про судову
систему РФ» [4], від 28.04.1995 р. «Про арбітражні суди РФ» [5], Арбітражний процесуальний
кодекс РФ від 24.07.2002 р. [6], Цивільний процесуальний кодекс РФ від 14.11.2002 р. [7], Закон РФ від 26.06.1992 р. «Про статус суддів у
РФ» [8], Федеральний закон від 30.05.2001 р. «Про
арбітражних засідателів арбітражних судів суб’єктів РФ» [9], Федеральний закон від 24.06.2002 р.
«Про третейські суди в РФ» [10], Закон РФ від
27.04.1993 р. «Про оскарження в суді дій та рішень,
що порушують права і свободи громадян» [11].
Необхідно зазначити, що, на відміну від Земельного кодексу України, Земельний кодекс Російської
Федерації не містить процесуальних норм щодо
вирішення земельних спорів.
Що ж стосується правосуб’єктних та фактичних передумов виникнення, зміни та припинення земельних юрисдикційних правовідносин,
об’єктів цих правовідносин, то відмінностей між
ними за українським законодавством та законодавством РФ не виявлено.
Основні відмінності при порівняльноправовому аналізі земельних юрисдикційних
правовідносин за чинним законодавством України та законодавством Російської Федерації виявляються в суб’єктному складі цих правовідносин, зокрема тих суб’єктах, які наділені повноваженнями розглядати земельні спори. Так, за
чинним законодавством України такими уповноваженими органами є суди, органи виконавчої
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влади з питань земельних ресурсів та органи місцевого самоврядування.
Згідно зі ст. 64 Земельного кодексу Російської Федерації [2], земельні спори розглядаються в судовому порядку, до прийняття справи в
провадження судом земельний спір може бути
переданий сторонами на вирішення третейському суду. Отже, за чинним законодавством РФ
суб’єктами, які наділені компетенцією розглядати земельні спори є суди та третейські суди.
Земельний кодекс РФ 1991 р. (ст. 120, 122)
передбачав, що земельні спори розглядаються в
судах і арбітражних судах як другій інстанції.
Відповідно до тих загальних правил, що діяли
раніше, земельні спори розглядалися в так званому адміністративному порядку (тобто шляхом
звернення із заявою або скаргою в орган або до
посадовця, що є вищестоящими по відношенню до
суб'єкта, який порушив право). Звернення до суду
про вирішення земельного спору до введення в дію
Земельного кодексу 2001 року було можливе лише
після ухвалення рішення у справі місцевою адміністрацією або її уповноваженим органом.
Доцільно звернути увагу на те, що норма,
сформульована в п. 1 ст. 64 Земельного Кодексу
Російської Федерації, є імперативною і не припускає розширеного тлумачення. Вона встановлює
обов'язковість розгляду земельного спору тільки
в судовому порядку, виключаючи дану категорію
спорів з юрисдикції органів управління.
Проте у російській земельно-правовій доктрині існує думка, що чинне законодавство РФ
не виключає можливості розгляду земельних
спорів в адміністративному порядку. Правову
основу адміністративного порядку розгляду земельних спорів складає конституційне положення, згідно з яким громадяни Російської Федерації
мають право звертатися особисто, а також направляти індивідуальні і колективні звернення в
державні органи і органи місцевого самоврядування (стаття 33 Конституції). В деяких випадках, наприклад, у сільській місцевості для громадян доступніший адміністративний порядок розгляду спору. За наявності спільного бажання
сторін, які сперечаються, і їх довіри до місцевої
адміністрації вирішення земельного спору може
бути здійснене швидше і результативніше. У законах деяких суб'єктів Російської Федерації розгляд земельних спорів віднесений до ведення
органів місцевого самоврядування. Наприклад,
відповідно до ст. 27 Закону Володимирської області від 21 травня 1997 р. "Про місцеве самоврядування у Володимирській області" до повноважень адміністрації по питаннях використання

земель у межах муніципального утворення, охорони довкілля віднесено вирішення в межах своєї
компетенції земельних спорів. Розгляд земельного
спору в адміністративному порядку не перешкоджає зверненню до суду, наприклад, якщо хтось не
задоволений вирішенням органу управління. А узгоджені сторонами питання в результаті розгляду
земельного спору в адміністративному порядку,
можуть бути прийняті до уваги при розгляді земельного спору судом [12, с.219-220].
Що ж стосується підвідомчості спорів тим
або іншим судовим органам, то вона визначена
ЦПК РФ (ст. 22) [7] і АПК РФ (ст. 27, 29) [6].
Якщо стисло визначити розмежування підвідомчості спорів між судом і арбітражним судом, то
суди розглядають, як правило, спори за участю
громадян; арбітражні суди розглядають спори
організацій, підприємств, установ і спори громадян, якщо вони виступають в ролі підприємців
(зокрема, спори селянських, фермерських господарств). Як бачимо, в Російській Федерації не
створено спеціалізованих адміністративних судів, що значно перевантажує та ускладнює роботу судів та арбітражних судів. А справи щодо
оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, що становлять питому
вагу земельних спорів, підвідомчі як судам, так і
арбітражним судам.
Більш детально питання підвідомчості земельних спорів врегульовані ухвалою Пленуму
Верховного Суду РФ "Про деякі питання, що виникають у судів при застосуванні законодавства
про земельну реформу" від 22 квітня 1992 р. [13].
Названою ухвалою Пленуму Верховного Суду
РФ підвідомчість спорів судам визначена таким
чином: суд має право прийняти до провадження і
розгляду по суті справи по спорах, пов'язаних із
земельними відносинами, однією із сторін в яких
є громадяни, за винятком тих, що займаються
підприємницькою діяльністю, зокрема, які ведуть селянське (фермерське) господарство. Якщо
спір у громадян виник у зв'язку зі здійсненням
ними підприємницької діяльності, а також за їх
скаргами на рішення місцевої адміністрації, то
справа підвідомча арбітражному суду.
Чинне законодавство Російської Федерації,
як і українське, не містить визначення земельного спору. Єдиним актом, що дає перелік основних категорій земельних справ (конфліктних ситуацій) є ухвала Пленуму Верховного Суду РФ
"Про деякі питання, що виникають у судів при
застосуванні законодавства про земельну реформу" від 22 квітня 1992 р. [13].
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Наприклад, ухвала Пленуму при визначенні підвідомчості спорів називає такі основні категорії земельних справ: вимоги про визнання
неправомірним відмови місцевої адміністрації в
наданні земельної ділянки, зокрема для створення селянського (фермерського) господарства,
ведення особистого підсобного господарства,
будівництва індивідуального житлового будинку, для індивідуального садівництва і городництва, сінокосіння, випасання худоби. Суд може
розглядати спір тільки на стадії надання фермерському (селянському) господарству земельної
ділянки. Коли ж фермер уже почав свою підприємницьку діяльність і у нього виник спір, така
справа підвідомча, звичайно, арбітражному суду;
скарги на відмову в реєстрації і видачі державних актів (свідоцтв), що засвідчують право власності на землю, довічного спадкового володіння,
а також на відмову в реєстрації укладеного договору оренди землі; вимоги про визнання неправомірним припинення місцевою адміністрацією
права власності на землю, довічного спадкового
володіння і користування земельними ділянками
і їх оренди; скарги власників землі, землевласників, орендарів про визнання недійсними актів,
виданих державними або іншими органами з перевищенням їх компетенції або з порушенням
вимог законодавства.
Судам підвідомчі й інші спори: вимоги про
визнання переважного права спадкування земельної ділянки після смерті голови селянського
(фермерського) господарства, а також про переважне право спадкування земельної ділянки для
ведення особистого підсобного господарства,
житлового, дачного, гаражного будівництва, ведення підприємницької діяльності, для садівництва і тваринництва, а також про спадкування
права оренди; вимоги про відшкодування збитків, заподіяних вилученням, викупом або тимчасовим зайняттям земельних ділянок, зокрема неправомірним, для державних і суспільних потреб, обмеженням прав власників земельних ділянок, землевласників, землекористувачів або
погіршенням якості земель в результаті впливу,
викликаного діяльністю підприємств, установ,
організацій і громадян; спори між власниками
індивідуальних житлових будов, розташованих
на суміжних (сусідніх) земельних ділянках, про
усунення перешкод в користуванні земельною
ділянкою, у тому числі і у разі, коли оскаржуються його межі і розміри; спори між садівничим
товариством, дачним кооперативом і його членами; спори членів між собою, а також спори
між подружжям, у тому числі і бувшими, з при96

воду поділу земельної ділянки або визначення
порядку користування цією ділянкою; спори, пов'язані з неправомірною відмовою громадянам і
юридичним особам приватного земельного сервітуту для цілей проходу, проїзду через чужу земельну ділянку, проведення на ній дренажних
робіт, прокладки трубопроводу, газопроводу,
ремонту комунальних, інженерних, електричних
і інших ліній і мереж. Судові органи можуть виносити ухвалу про примусове укладання договору про надання приватного земельного сервітуту;
спори, що виникають з приводу повернення реквізованої у власника земельної ділянки, що тимчасово вилучалася в цілях захисту життєво важливих інтересів громадян, суспільства і держави
від загроз, що виникають у зв'язку з тими або
іншими надзвичайними обставинами; спори, пов'язані з оцінкою (вартістю) реквізованої ділянки, розташованих на ній об'єктів нерухомого
майна, у випадках неможливості його подальшого повернення і використання по основному цільовому призначенню.
У російській науковій юридичній літературі є спроби визначити земельний спір на доктринальному рівні як спір стосовно наявного суб’єктивного права на конкретну земельну ділянку у
особи, якій вона була надана (відведена в натурі) у
встановленому порядку. Цей спір пов'язаний з вилученням земельної ділянки повністю або частково, з обмеженням повноважень володільця, користувача або власника земельної ділянки, зі створенням перешкод у здійснення земельних прав (наприклад, будівництво об’єкта, що перешкоджає
використанню землі за цільовим призначенням або
доступу до земельної ділянки) [14, с.48].
Інші автори виділяють спори, пов'язані з
порушенням або оскарженням прав громадян,
юридичних осіб на землю, включаючи право володіння, користування і розпорядження землею;
земельно-майнові спори, пов'язані не тільки з
порушенням земельних прав, але і з відшкодуванням збитків, шкоди, викликаних цим порушенням; майнові спори, що виникають із земельних відносин, де немає суперечки про право на
землю, а розглядаються майнові спори з приводу
користування і розпорядження; спори, пов'язані з
наданням землі, з припиненням права на земельні ділянки [15; 16; 17].
Земельними також називають спори, що
виникають із земельних і пов’язаних з ними цивільних, адміністративних та інших правовідносин [18, с.5]. У Російській Федерації і Україні
підкреслюється гостра необхідність закріплення
на законодавчому рівні визначення земельних
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спорів, щоб мати чітке уявлення про те, які спори відносити до земельних, оскільки від цього
залежить порядок їх вирішення.
Так, у російській доктрині земельного права обґрунтовується позиція, що не можна вважати земельним спором розбіжності про приналежність земельної ділянки до тієї або іншої адміністративно-територіальної одиниці (району, села),
у межах якої здійснюються повноваження тієї
або іншої місцевої адміністрації. Така точка зору
пояснюється тим, що територія — це поняття
державного права, коли йдеться про державний
кордон суб'єкта Російської Федерації, і адміністративного права, коли, йдеться про повноваження органу державного управління на підвідомчій
йому території. Всі питання про територіальну
приналежність земельної ділянки, а звідси і питання про те, орган якої територіальної адміністрації повинен розглядати даний спір, вирішуються в адміністративному порядку і —, що важливо
відзначити, — поза процедурою земельного спору. Це спір про територіальні межі, а не земельний спір [19, c.109]. Дана позиція знайшла підкріплення з боку українських учених земельноправової спеціалізації [20, с.302].
Суди розглядають земельні спори в Російській Федерації або в позовному провадженні,
або в порядку оскарження. У позовному провадженні розглядаються вимоги: про визнання неправомірною відмову уповноваженого органу в
наданні земельної ділянки або рішення про припинення права на земельну ділянку або його частину; про відшкодування збитків, заподіяних вилученням, тимчасовим зайняттям ділянки для
державних або муніципальних потреб, обмеженням прав або погіршенням якості земель в результаті впливу, спричиненого діяльністю юридичних осіб і громадян; про відшкодування збитків, заподіяних в результаті неправомірного зайняття земельної ділянки, її забруднення, псування і ін. порушень прав власника землі (землевласника), землекористувача, орендаря; спори
між власниками житлових будов, розташованих
на сусідніх земельних ділянках, про усунення
перешкод в користуванні ділянками, про їх межі
і розміри; спори між садівничими, дачними некомерційними об'єднаннями і їх членами, спори
членів між собою, а також спори між подружжям, іншими родичами з приводу розподілу земельної ділянки або визначення порядку користування нею і т.д.
У порядку оскарження суди розглядають:
скарги на відмову уповноваженого органу в реєстрації права на земельну ділянку, у видачі свідоцтва,

що засвідчує право на ділянку, в реєстрації операцій із землею; скарги власників землі (землевласників), землекористувачів, орендарів на рішення
компетентного органу про попереднє узгодження
місця розміщення об'єкту, для будівництва якого
необхідне вилучення земельної ділянки для державних або муніципальних потреб і ін.
Процесуальними кодексами РФ для певних
видів земельних спорів встановлюється виняткова підсудність. Зокрема, згідно з ЦПК РФ (ст. 30)
[7] позови про встановлення порядку користування земельною ділянкою підсудні суду по місцю знаходження земельної ділянки. Відповідно
до АПК РФ (ст. 38) [6] позови про визнання права
власності на земельні ділянки, про вилучення земельних ділянок з чужого незаконного володіння,
про усунення порушень прав власника або іншого
законного власника, не пов'язаних з позбавленням
володіння земельною ділянкою, також пред'являються по місцю знаходження земельної ділянки.
Чинним законодавством України чітко не врегульоване питання територіальної підсудності для
земельних спорів, що є суттєвим недоліком.
Відповідно до п. 20 Регламенту арбітражних судів РФ, затвердженим постановою Пленуму Вищого арбітражного суду РФ від 05.06.1996
року №7 [21] передбачена можливість створення
в арбітражних судах судових складів, що спеціалізуються на розгляді окремих категорій справ,
зокрема земельних. Українське законодавство, на
жаль, не передбачає такої спеціалізації в судах.
Позитивним, на нашу думку, досвідом Російської Федерації є віднесення третейських судів до органів, уповноважених розглядати земельні спори. Вони можуть розглядати будь-який
земельний спір, підвідомчий суду або арбітражному суду, до повідомлення судом загальної
юрисдикції або арбітражним судом осіб, що беруть участь в справі, про винесення рішення про
прийняття заяви до свого провадження.
Передача спору на розгляд третейського суду
виключає можливість його розгляду в даний момент органами правосуддя, тобто суду або арбітражного суду. Третейський суд не зв'язаний правилами загального судочинства, але зобов'язаний вислухати пояснення сторін, вивчити суть конфлікту.
Рішення третейського суду ухвалюється по більшості голосів і викладається письмово.
Порядок утворення і діяльності третейських судів, що знаходяться на території Російської
Федерації, за винятком міжнародного комерційного арбітражу, в даний час регулює ФЗ від
24.07.2002 р. «Про третейські суди в Російській
Федерації» [10].
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Порівняльно-правовий аналіз земельних юрисдикційних правовідносин за чинним законодавством України…

Третейський суд - це недержавний юрисдикційний орган. Згідно зі ст. 2 вказаного Федерального закону, третейський суд може бути постійно діючим або утвореним сторонами для вирішення конкретного спору. Третейські суди, що
постійно діють, утворюються торговими палатами, біржами, суспільними об'єднаннями підприємців і споживачів, іншими організаціями - юридичними особами, створеними відповідно до законодавства Російської Федерації, і їх об'єднань
(асоціаціями, союзами) і діють при цих організаціях - юридичних особах. Такі третейські суди не
можуть бути утворені при федеральних органах
державної влади, органах державної влади суб'єктів Російської Федерації й органах місцевого
самоврядування. Порядок утворення третейського суду для вирішення конкретного спору визначається за згодою сторін.
Згідно зі ст. 5 ФЗ «Про третейські суди в
Російській Федерації», спір може бути переданий
на вирішення третейського суду за наявності
укладеної між сторонами третейської угоди. Третейська угода укладається в письмовій формі.
ФЗ «Про третейські суди в Російській Федерації» регламентує також склад третейського
суду (ст. 8-14), витрати, пов'язані з вирішенням
спору (ст. 15-16), порядок третейського розгляду
(ст. 17-30), а також встановлює правила: ухвалення рішення третейського суду (ст.31-39),
оскарження такого рішення (ст.40-43) і його виконання (ст.44-46).
Якщо рішення третейського суду не виконане зобов'язаною особою добровільно, то зацікавлена сторона може звернутися до суду або
арбітражного суду — за підвідомчістю — з проханням видати їй виконавчий лист. Суддя (арбітр) має право відмовити в цьому, якщо рішення
третейського суду суперечить закону. Дана відмова може бути оскаржена в 10-денний термін.
Після вступу в законну силу рішення судді про
відмову у видачі виконавчого листа спір може
бути переданий на розгляд органів правосуддя.
Провадження третейського суду передається на
зберігання до суду (арбітражний суд), у районі
якого відбувався третейський розгляд справи.
Висновки. Отже, проведене дослідження
дозволяє зробити висновок, що основні відмінності при порівняльно-правовому аналізі земельних юрисдикційних правовідносин за чинним
законодавством України та законодавством Російської Федерації виявляються в суб’єктному
складі цих правовідносин, зокрема тих суб’єктах,
які наділені повноваженнями розглядати земельні спори. Зокрема, за чинним земельним законо98

давством РФ суб’єктами, що мають компетенцію
по вирішенню земельних спорів є суди та третейські суди. І хоча новий Земельний кодекс РФ не
визначає адміністративного порядку розгляду земельних спорів, за чинним законодавством така
можливість передбачається, але не як обов’язкова
досудова інстанція, а як альтернативна.
Земельний кодекс Російської Федерації, на
відміну від Земельного кодексу України, не містить процесуальних норм щодо вирішення земельних спорів.
Позитивним, на нашу думку, досвідом Російської Федерації є віднесення третейських судів до органів, уповноважених розглядати земельні спори.
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSES OF THE LANDED JURISDICTION LEGAL
RELATIONSHIPS ON THE CURRENT LEGISLATION OF UKRAINE AND LEGISLATION
OF RUSSIAN FEDERATION
Summary
In the article from positions comparative legal approach is analyzed the landed jurisdiction relations
in Ukraine and Russian Federation.
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ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ
Постановка проблеми. Формування системи фінансового права відповідно до фундаментальних конституційних норм і принципів можлива лише при чіткому усвідомленні місця Конституції України в системі джерел фінансового
права. Без спеціальної концепції, яка б пояснювала роль та особливості її дії у сфері регулювання публічних фінансів, важко сформувати
адекватне співвідношення між Конституцією і
фінансово-правовими актами. Призначення такої
концепції полягає в усуненні практики відступу
та порушення галузевим фінансовим законодавством не тільки регулятивних конституційних
норм, які конкретно стосуються даної галузі, але
й загальноправових конституційних принципів
(верховенства права, справедливості, гласності,
реальності прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, рівних можливостей, прямої
дії норм конституції, розподілу влад тощо), які
концентровано виражають визнані суспільством
загальнолюдські цінності [15, с.46], і які неминуче повинні бути реалізовані в кожній галузі права, в тому числі і фінансовому. Тобто повинна
бути розроблена концепція конституціоналізації
правового регулювання публічних фінансів.
Ступінь наукової розробки. Сучасна наука фінансового права, традиційно визнаючи за
конституцією статус основного джерела фінансового права [13, c.54], не приділяє належної
уваги питанню конституціоналізації правового
регулювання фінансових правовідносин. Про це
свідчить як відсутність спеціального дослідження даного питання, так і зміст більшості підручників з фінансового права.
Це, звісно, не означає, що наука фінансового права взагалі ігнорує питання конституціоналізації правового регулювання публічних фінансів. Так, окремим аспектам даної проблеми присвячені праці П.С. Пацурківського, Ю.А. Крохіної, Г.Н. Андрєєвої, Р.О. Гаврилюк, О.В. Щербанюк та ін., які послугували теоретичною основою для написання даної статті.
Значну роль у даному дослідженні відіграли також праці відомих учених-конституціоналістів: А.З. Георгіци, О. Ф. Фрицького, Н.С. Бондара, Т.Я. Хабрієвої, В.Е. Чіркіна, І.А. Кравця,
Г.А. Василевича, О.О.Білик та ін.
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Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання на основі здобутків науки конституційного права дослідити поняття та форми конституціоналізації правового регулювання публічних
фінансів.
Виклад основного матеріалу. Юристифінансисти у своїх працях, як правило, не використовують
термін
“конституціоналізація”.
У якості винятку є лише підручник Ю.А. Крохіної, в якому автор не тільки вживає даний термін, але й фактично дає йому власне авторське
визначення. У розумінні автора конституціоналізація правового регулювання фінансових правовідносин – це “вплив конституційних положень
на галузеве фінансове законодавство та фінансове право” [10, c.75-78]. Дане визначення викладено у надто загальній формі, і з нього досить
важко зрозуміти сутність досліджуваного явища,
виявити його ознаки.
Значно більше досліджене, хоча й не до кінця
з’ясоване, поняття конституціоналізації правового
поряду наукою конституційного права. Тому, ми
пропонуємо проаналізувати енциклопедичну літературу та здобутки конституційно-правової науки в
питанні дослідження конституціоналізації правового порядку і на основі узагальнення цих знань
з’ясувати сутність, зміст та форми конституціоналізації правового регулювання публічних фінансів,
а також дати власне його визначення.
Так, у Великому тлумачному словнику сучасної української мови поняття конституціоналізації визначається як “закріплення яких-небудь
положень у тексті конституції, надання їм конституційної сили” [7]. На нашу думку, дане визначення є не зовсім вдалим і не в повній мірі
відображає сутність даного явища. Оскільки, поперше, як випливає з визначення, конституціоналізація зводиться лише до закріплення положень
у тексті Конституції, тобто мова йде фактично
про прийняття самої Конституції та внесення до
неї змін і доповнень. При цьому не враховуються
інші форми конституціоналізації, які обґрунтовує
сучасна конституційна наука, зокрема нормативно-інтерпретаційна форма конституціоналізації
суспільних відносин. По-друге, конституціоналізація зводиться до результату певного процесу
(прийняття Конституції чи внесення до неї змін і
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доповнень), тоді як сучасна конституційна наука
розглядає конституціоналізацію як динамічний
процес, правовий розвиток процесів на основі і у
відповідності до цінностей сучасного конституціоналізму, сам процес руху до конституційної
соціально зорієнтованої економічної організації
державності [5, c.8].
На думку відомого російського конституціоналіста І.А. Кравця, конституціоналізація –
це “всесвітньо-історичний процес, пов’язаний з
постійно підсилюючою тенденцією юридизації
суспільних відносин у процесі переходу від аграрного до індустріального і від індустріального до
інформаційного суспільства, широким поширенням в сучасному світі теорії і практики конституціоналізму, концепції писаної конституції, як
основи правової системи держави”. При цьому
сам феномен конституціоналізація можне мати,
як широке, так і вузьке тлумачення. У широкому
розумінні процес конституціоналізації зводиться
до застосування “ієрархічно взаємопов’язаних
способів і методів юридизації суспільних відносин
взагалі і соціальних конфліктів зокрема”. Таке розуміння конституціоналізації, “може бути використане не тільки в юриспруденції, але і в суміжних
соціальних науках”. Вузьке ж трактування даного
терміна “застосовується в сучасному конституційному праві”, де під конституціоналізацією права
належить розуміти “піднесення правових норм в
ранг конституційного положення” [9, c.9].
Аналізуючи зміст даного терміну автор,
доходить до двох крайностей. У першому випадку (при широкому тлумаченні) автор надто розширює його зміст, оскільки: по-перше, пропонує
застосовувати його не лише в юриспруденції, але
і в інших соціальних науках, для яких воно є абсолютно чужорідним і представляє труднощі для
розуміння (на відміну від юриспруденції); а подруге, в рамках юридичних наук автор фактично
намагається ототожнити його з юридизацією суспільних відносин, тобто свідомо намагається вийти
за рамки його етимологічного походження, генетичних зв’язків зі словами “конституція”, “конституційність”, “конституціоналізм” тощо.
В іншому ж випадку (при вузькому тлумаченні), навпаки, надто звужує його зміст. Поперше, як уже було сказано вище, конституціоналізація не обмежується піднесенням правових
норм в ранг конституційних положень, а є значно ширшим поняттям. По-друге, застосування
даного терміна не може бути обмежене застосуванням лише в рамках науки конституційного
права, оскільки Конституція (яка визначає правову природу та зміст поняття конституціоналі-

зації, хоча не зводиться до неї) є універсальним
системоутворюючим джерелом усіх галузей права, а не лише конституційного права. Конституція містить загальнолюдські цінності, які повинні
бути неминуче реалізовані в будь-якій галузі.
А це зумовлює потребу дослідження кожною
галузевою наукою, зважаючи на специфіку сфери правового регулювання, особливостей проникнення конституційного потенціалу в матерію
галузі права. Тому питання конституціоналізації
суспільних відносин повинно досліджуватися не
лише наукою конституційного права, але й галузевими юридичними науками.
Існують і інші визначення конституціоналізації. Так, на думку О.О. Білик, конституціоналізація правового порядку – це “процес проникнення конституційних принципів і норм у якості
категоричних імперативів у різні компоненти
правової системи (система законодавства, юридична практика, правова ідеологія) з метою приведення їх у відповідність до заданої конституційної моделі суспільних відносин” [4, c.6].
Суддя Конституційного Суду Республіки
Білорусь Г.А. Василевич визначає конституціоналізацію галузевого законодавства – як “формування його з урахуванням базових конституційних принципів і норм, які являються каркасом
для всього позитивного законодавства” [6].
Суддя Конституційного Суду Російської
Федерації М.С. Бондар вважає, що конституціоналізація податкового права – це не тільки пряма
дія Конституції як акта найвищої юридичної сили в системі права, але й процес приведення
норм та інститутів податкового права, а також
практики їх застосування у відповідності з “буквою” і “духом” конституції [5, c.101-102].
Проаналізувавши визначення поняття конституціоналізації, яке дається у Великому тлумачному словнику сучасної української мови та
думки вчених-конституціоналістів стосовно даного явища, можна сформувати визначення конституціоналізації правового регулювання публічних фінансів. Отже, конституціоналізація правового регулювання публічних фінансів – це
складний динамічний процес проникнення конституційних положень, які прямо закріплені в
Конституції чи виведені з її змісту в якості категоричних імперативів у матерію фінансового права, з метою забезпечення підпорядкування системи
та змісту фінансового законодавства конституційно заданій моделі суспільних відносин, забезпечення компромісу публічного та приватного інтересу, а також несуперечності фінансового права
положенням інших галузей права.
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Поняття та форми конституціоналізації правового регулювання публічних фінансів

Сучасна конституційно-правова наука виділяє два способи конституціоналізації правового порядку, які в повній мірі стосуються і правового регулювання публічних фінансів.
Першим таким способом є нормативнозаконодавча конституціоналізація правового регулювання публічних фінансів. Це традиційний
спосіб конституціоналізації, який полягає у прямому закріпленні фінансово-правових норм у
конституційному тексті.
На думку російського юриста І. А. Кравця,
нормативно-законодавча
конституціоналізація
права, і фінансового права як його частини, можлива, що правда в обмеженому вигляді, якщо
“текст конституції виділяє із корпусу законодавства особливий різновид конституційних законів
і окреслює їх предмет, тобто питання, по яких
вони можуть бути прийняті, чи сфери суспільних
відносин, які повинні бути урегульовані даним
видом законів” [9, c.118]. Автор також вважає,
що “нормативно-законодавча конституціоналізація не забезпечує в повній мірі гармонійну і
несуперечливу правову систему, оскільки допускає появу не відповідних один одному різних за
юридичною силою правових актів” [8, c.303].
Висловлені міркування відомого російського вченого щодо нормативно-законодавчої
конституціоналізації не можуть бути автоматично сприйняті та застосовані сучасною українською правовою наукою, оскільки: по-перше, Конституція України не виділяє серед законодавчого
корпусу окремих різновидів законів; по-друге,
вітчизняна теорія сучасного конституційного
права розмежовує поняття “конституційного закону” і “органічного закону”, тоді як І. А. Кравець ототожнює ці два поняття [8, c.302-305].
Так, органічні закони – це закони прийняті за
прямим приписом Конституції України [14, c.47]
(наприклад, закон України про Державний бюджет
України). Вони не є формою конституціоналізації
суспільних відносин у цілому і фінансових, зокрема. Адже органічні закони не є невід’ємною складовою Конституції України, не володітимуть її
юридичною силою і можуть бути визнані органом
конституційного контролю неконституційними.
Пряма ж вказівка на ці закони в Конституції України свідчить лише про першочергову потребу в їх
прийнятті для забезпечення правопорядку в державі та суспільстві, а не про конституціоналізацію
правового регулювання цих відносин.
Конституційні ж закони – це такі закони,
які вносять зміни і доповнення до Конституції,
приймаються в особливому, ускладненому порядку і мають таку саму юридичну силу, що й
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сама Конституція [14, c.47]. Ці закони дійсно виступають формою конституціоналізації суспільних відносин і фінансових зокрема. Такі закони
стають невід’ємною складовою конституційного
тексту, а їх норми набувають найвищої (конституційної) юридичної сили. Предметом регулювання цих законів є власне конституційні відносини [11, c.45]. Єдиною відмінністю конституційних законів від самої Конституції є те, що вони можуть бути визнані неконституційними
Конституційним Судом України [2], на відміну
від самої Конституції України.
Прикладом конституційного закону в українській правовій системі є Закон України “Про
внесення змін до Конституції України” [1], яким
Верховна Рада України внесла, зокрема, зміни до
статті 98 Конституції України, чим істотно змінила конституційну природу правового статусу
цього органу. Рахункова палата перетворилася з
органу, який був уповноважений контролювати
тільки видаткову частину Державного бюджету
України [3], у правовий орган, який здійснює
контроль як за використанням, так і за надходженням коштів до Державного бюджету України. Цим вдбулася конституціоналізація правового статусу контрольного фінансового органу.
Другим способом конституціоналізації
правового регулювання публічних фінансів є нормативно-інтерпретаційна конституціоналізація.
Проникнення норм і принципів Конституції
України в галузеве фінансове законодавство
здійснюється за допомогою інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду України.
Конституція України містить складну, багаторівневу систему аксіологічних цінностей, що
представляють собою правову основу і одночасно систему фундаментальних орієнтирів формування правової системи держави. Виступаючи в
якості нормативно-правового акта вищого порядку, Конституція виражає ціннісно-нормативну систему суспільства, яка, отримавши конституційне оформлення, справляє на суспільство
зворотній вплив за допомогою зафіксованої в
Основному Законі інституціональної системи [5,
c.42]. Основою інституціональної системи, що
забезпечує переміщення конституційної аксіології на рівень правового регулювання публічних
фінансів у його правовому оформленні, є конституційне правосуддя.
Конституційне правосуддя здійснює нормативно-доктринальний вплив на формування і
реалізацію конституційної концепції фінансової
системи держави. А це в кінцевому рахунку і
означає процес конституціоналізації правового
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регулювання публічних фінансів. У цьому плані
акти Конституційного Суду України представляють собою свого роду конституційно-аксіологічну основу формування фінансової системи.
Юридичною базою діяльності Конституційного Суду України з перенесення конституційної аксіології до системи фінансового права є
конституційні норми та інститути, які мають достатньо виражене аксіологічне значення. При
цьому можна виділити різні форми конституційно-судового впливу на фінансову сферу в рамках
повноважень Конституційного Суду України.
Це, по-перше, тлумачення норм Конституції
України, за допомогою якого відбувається конституційно-правова оцінка відповідних сфер соціальної дійсності, розвивання змісту самих конституційних норм без зміни тексту відповідних
конституційних статей і одночасно обгрунтування галузевого фінансового законодавства, яке
конкретизує дані конституційні норми та інститути. По-друге, вирішення в рамках вищого судового нормоконтролю конституційності, вказаних в п.1 ч.1 ст.150 Конституції України, фінансових нормативно-правових актів, що має прямий вихід також на установлення балансу конституційних цінностей у розглядуваному правовому регулюванні. По-третє, конституційне тлумачення окремих правових норм фінансового
законодавства, яке направлене на впровадження
конституційних цінностей в правотворчу та правозастосовну діяльність.
У рамках відповідних форм конституційносудового впливу на сферу публічних фінансів
якраз стає можливою активна діяльність Конституційного Суду України з конституціоналізації
правового регулювання публічних фінансів.
Отже, зовнішньою формою конституціоналізації правового регулювання публічних фінансів є рішення Конституційного Суду України.
Причому не всі рішення, а лише ті з них, які містять правові позиції щодо офіційного тлумачення конституційних положень і виявлення конституційного змісту у галузевому фінансовому
законодавстві.
Тлумачення конституційних норм та принципів у тій чи іншій мірі і формі має місце практично в кожному рішенні Конституційного Суду
України, як при безпосередньому тлумаченні
конституційних норм, так і при оцінці оспорюваного акта на відповідність його Конституції України, її конкретним нормам, конституційним принципам. Приймаючи рішення про неконституційність правових норм і, як наслідок, втрата ними
юридичної сили, Конституційний Суд України в

мотивувальній частині формує правову позицію,
що слугує аргументацією такого рішення.
У сучасній юридичній науці не існує єдиного погляду не тільки на питання поняття і юридичної природи правових позицій, але й на їх
співвідношення з рішеннями самого Конституційного Суду. Не вдаючись у дискусію, зазначимо, що, на нашу думку, під правовими позиціями
належить розуміти правові погляди Конституційного Суду України, як результат тлумачення
не тільки “букви”, але й “духу” Конституції, а
також витлумачення ним конституційного змісту
(смислу) положень галузевого фінансового законодавства, які слугують основою для формування резолютивної частини підсумкового рішення
Конституційного Суду України. Хоча в сучасній
юридичній літературі домінує позиція, що правові позиції містяться як у мотивувальній, так і в
резолютивній частинах актів КСУ [12, c.9,14], на
думку Г.О. Христової, яку ми повністю підтримуємо, така позиція нівелює поняття правових
позицій як окремого юридичного феномену,
оскільки в такому розумінні вони збігаються із
підсумковими рішеннями Конституційного Суду. Правові позиції формуються не заради правових позицій як таких. Вони лежать в основі аргументування, обґрунтування підсумкового рішення
Конституційного Суду України, який, виходячи з
цих правових позицій, робить остаточні висновки
щодо офіційного тлумачення Конституції [16,
c.162]. Сама ж правова позиція не включає в себе в
якості складової резолютивну частину рішення,
вона є лише основою для такого рішення.
Водночас наголосимо, що розгляд правових позицій Конституційного Суду України, як
самостійно існуючих та таких, що не пов’язаних
зі змістом резолютивної частини рішення, неможливо. Адже законодавством визнається юридична сила за рішеннями Конституційного Суду
України, як за офіційними актами, а тому вказані
частини рішення повинні розглядатися в діалектичній єдності, нерозривно одна від одної.
Не можна говорити про загальнообов’язковість правових позицій Конституційного Суду
України у відриві від самих формальних актів.
Правова позиція набуває значення тільки у
зв’язку з прийняттям формального акта, а не сама пособі. Тому формою конституціоналізації
правового регулювання публічних фінансів всетаки є рішення Конституційного Суду України, а
не його позиції.
Висновки. Отже, під конституціоналізацією правового регулювання публічних фінансів
належить розуміти складний динамічний процес
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проникнення конституційних положень, які прямо закріплені в конституції чи виведені з її змісту в якості категоричних імперативів в матерію
фінансового права, з метою забезпечення підпорядкування системи та змісту фінансового законодавства конституційно заданій моделі суспільних відносин, забезпечення компромісу публічного та приватного інтересу, а також несуперечності фінансового права положенням інших галузей
права. Існує два способи конституціоналізації правового регулювання публічних фінансів: 1) нормативно-законодавча конституціоналізація, яка здійснюється у формі прийняття конституційного закону; 2) нормативно-інтерпретаційна конституціоналізація, яка здійснюється у формі прийняття рішень Конституційного Суду України. Не є формою
конституціоналізації органічний закон.
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CONCEPT AND FORMS OF CONSTITUTIONALIZATION OF PUBLIC
FINANCES REGULATION
Summary
In this article on the base of results of constituonal law is determined concept of constitutionalization
of public finances regulation, is analyzed essence and contents. Is payed considerable attention to forms of
constitutionalization of public finances regulation.
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ
ОЗНАК ОСОБИ
Постановка проблеми. Сутність особи не
вичерпується виключно об’єктивним або виключно суб’єктивним, а являє собою єдність першого і другого. При цьому лише за об’єктивними
факторами, тобто за вчинками людини, можна
говорити про суб’єктивне. Відокремлення
суб’єктивної сторони діяння від об’єктивної і
надання останній особливого, самостійного значення, неправильне.
Інтелектуальна діяльність особи являє собою відображення об’єктивної діяльності. однак
через різні причини суб’єктивного й об’єктивного характеру цей процес може відбутися з певними відхиленнями. Для здійснення правосуддя
дуже важливо знати характер і ступінь таких відхилень у осіб, котрі вчиняють діяння, і тих, чиї
показання використовуються як джерела доказів
у кримінальному судочинстві, і у зв’язку з чим
потребують критичної оцінки та визначення рівня їх достовірності [1].
Злочин виступає як вольова та свідома дія,
яка супроводжується виною. Для наявності вини
необхідно, щоб суб’єкт протиправного діяння
належав до кола осіб, які за законом можуть бути
притягнені до кримінальної відповідальності, що
передбачає, по-перше досягнення, встановленого законодавством віку та психічну повноцінність особи (біологічна ознака вини) і, по-друге,
осудний суб’єкт має бути, у зв’язку зі скоєним
ним діянням, свідомою особистістю, яка свідомо
брала участь у діянні (психологічна ознака вини).
Процеси, що відбуваються у психіці винуватого, не обмежуються усвідомленням тільки
його діяння. Його думки, природно, звертаються
до наслідків, які мають, або можуть настати в
результаті відповідної поведінки.
Думки вітчизняних і зарубіжних криміналістів про значення усвідомлення протиправності
неоднозначні.
Ступінь наукової розробки. Вагомий внесок у дослідження вказаної проблеми зробили
такі відомі вчені, як В. Бахін, В. Гончаренко, В.
Нор, В. Коновалова, М. Міхеєнко, В. Кудрявцев,

М. Сегай, А. Грайлін, А. Герцензон, В. Макашвілі, Б. Утєвський, А. Піонтковський, та інші.
Винуватим у вчиненні злочину особам,
якщо мати на увазі їх основну масу, притаманна
низка відмінних психологічних i моральних рис.
Їм властиве інше, ніж у законослухняних громадян, ставлення до суспільних цінностей, вони
долають виникаючі перед ними життєві проблеми іншими способами. Їх соціальні ролі та пов’язані з ними функції порівняно збіднені, а спосіб
життя, особливо рецидивістів, характеризується
вузькістю, фрагментарністю, несталістю, а інколи браком більш-менш стабільних соціальних
зв’язків, скоєнням дрібних правопорушень i аморальних вчинків. У цілому ж можна стверджувати, що злочинці складають особливий соціальний і психологічний тип особистості. Особистісні особливості злочинця укладаються в специфіці не окремих, ізольованих якостей, а визначень
їх сукупності, в якій вiдповiднi якості взаємозалежні. При цьому варто враховувати одночасно i
ступінь щільності зв’язку між рівними якостями i
властивостями, а також ступінь взаємного проникнення або поглинання одних властивостей та
якостей іншими.
Виклад основного матеріалу. Особа злочинця містить визначену систему моральнопсихологічних властивостей. Особливості особи,
що зумовлюють її антигромадську поведінку, це результат певних умов життя, виховання i т.
iн. Вони призводять до вчинення злочину не
фатально, а під впливом зовнішніх умов i обставин, конкретної ситуації, за участю свідомості i
волі особи, що зберігає можливість обирати різні
варіанти своєї поведінки.
З-поміж інших численних обставин, що характеризують особу злочинця, чітко вирізняються такі три їх групи: 1) обставини, що знайшли
своє вираження в поведінці злочинця, що передує вчиненню злочину; 2) обставини, безпосередньо пов’язані з учиненням злочину; 3) обставини, що характеризують психологічні, бiологiч-нi
та психiчнi властивостi особистості.
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Тобто особа злочинця являє собою складну
систему соціальних i соціально значущих ознак,
властивостей, якостей та обставин, зміст i значення цих ознак, їх співвідношення i взаємодія
між собою, які за певних об’єктивних умов (ситуацій) можуть зорієнтувати особу на вибір антигромадського варіанта поведінки. [2]
Кожна особа, у тому числі й особа злочинця, являє собою результат не тільки сьогодення,
але й минуло взаємодії з середовищем. Минула
взаємодія може викликати сталі особистісні зміни, що позначаються на процесі i результатах
наступної взаємодії. Ці зміни стосуються як поглядів, переконань i орієнтації особистості, так i
її психофiзiологiчних особливостей і, звичайно,
істотно впливають на злочинну діяльність. Наприклад, особи з усталеною системою антигромадських поглядів, виробленою минулою взаємодією із середовищем i негативним життєвим
досвідом, здатні активно впливати на навколишніх, утягувати їх у злочинну діяльність, створювати для цього найбільш сприятливі умови i т. iн.
Такі особи можуть активно протидіяти позитивному впливу середовища i виховних заходів,
спрямованих на їх виправлення [3].
Злочинець - це синонім людини, яка вчинила злочин, а точніше - дії, що у даному суспільстві оцінені законом як злочин. Іншими словами, - це особа засудженого, який починає відбувати покарання. Адже якби було доведено, що
така особистiсть не вчиняла злочину, особу не
було б засуджено. Але далеко не кожен злочинець є злочинною особистістю. Більше того,
останніх серед злочинців небагато, навіть серед
тих, якi перебувають в умовах суворого режиму.
Злочинна особистiсть - це особистiсть з низьким моральним рівнем, сталими установками, а отже,
з вираженою схильністю до рецидивів злочинів.
Проблема особистості злочинця одна з
центральних у кримінології. Значення цієї проблеми визначається тим, що злочин, будучи актом свідомої вольової людської діяльності, значно зумовлений сутністю й особливостями особи,
яка його вчиняє. Іншими словами, проблема особистості злочинця пов’язана з етимологією злочинної поведінки. Досліджуючи особистiсть злочинця, вивчаються не тільки його характеристики, але й причини протиправної поведінки. Це
зумовлено тим, що причини окремого злочину, як i
причини злочинності, не можуть бути зрозумілі
поза урахуванням особистості злочинця. Остання
виступає “елементом зв’язку” між визначеними
соціальними умовами життя i злочинністю, як похідної від цих умов [4].
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Дослідження особи злочинця припускає рівневий підхід, що враховує i відображає різні
ступені узагальнення цього явища. Можна вирізнити три рівні дослідження особистості злочинця: індивідуальний, що припускає наявність конкретного суб’єкта злочину; груповий, який охоплює різні типи і соціальні групи злочинців; узагальнений, що відповідає загальному поняттю
злочинця як особи [5].
Юридичне вивчення особистості злочинця
спирається, як відомо, на структуру криміналістичної характеристики особи. Не порушуючи
всіх питань структури особистості злочинця, необхідно звернути увагу на таке. З числа компонентів (блоків) структури особистості злочинця,
що, зазвичай, вирізняються із соціально-демографічних i кримінально-правових ознак, соціальних ролей, статусів i морально-психологічних
властивостей, на особливу увагу криміналістів
заслуговує блок морально-психологічних властивостей та особливостей особистості злочинця:
поглядів, переконань, ціннісних орієнтацій, характеру потреб і способів, що допускаються [6].
Криміналістична характеристика особи
злочинця повинна відображати і соціальну сутність особистості. Взагалі особа злочинця - за
своєю соціальною сутністю антигромадська особистiсть. Антигромадська сутність виражена в її
поведінці, кульмінаційним проявом якої є факт
вчинення злочину. Разом з тим злочин - це лише
зовнішнє вираження, а також підтвердження суспільної небезпеки особистості злочинця, що виявляється в здатності особи зневажати, у визначеній ситуації, вимоги кримінального закону та
вчинити злочин.
Дозлочинне вивчення особи злочинця цілком припустиме i необхідне для правильного
уявлення про процес її формування та дію об’єктивних i суб’єктивних факторів, що обумовили
злочин. Але неприпустимо відносити ознаки, якості, особливості особистості, що формуються в цьому процесі i виявляються у відповідних незлочинних діяннях, як i самі такі діяння, іменувати зазначеним поняттям “особистiсть людини, яка не вчинила злочин”. До злочину особистості злочинця не
існує, а є інша особистiсть, що, з певною часткою
ймовірності здатна, за визначених несприятливих
умов, учинити вiдповiднi злочини [7].
Сфера діяльності криміналіста не може
охопити всіх властивостей і особливостей особистості злочинця. Особистісні особливості можуть
бути предметом кримінально-правового, криміналістичного та кримінологічного дослідження
настільки, наскільки вони пов’язані з вирішенням
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специфічних завдань правової науки. Наприклад,
для криміналістів найбільше значення будуть мати,
тi з них, що здатні надати допомогу у вирішенні
таких важливих, для науки завдань, як визначення,
основ межі й обсягу кримінальної відповідальності, методики та тактики розслідування, призначення покарання, обставин, що характеризують механізм злочинної поведінки, причини злочинності, а
також обставини, пов’язані з виправлення i перевихованням правопорушників.
Сутність, особистість злочинця визначають
як антигромадську, а сукупність утворюючих її
ознак обмежують змістом тільки тих з них, що
відображають її антигромадську спрямованість, і
тому ми одержуємо сукупність лише частини
особистісних характеристик індивіда, що вчинив
злочин, тобто, поняття сутності особистості злочинця у вузькому розумінні. Таке поняття через
його звуженість, по суті, є умовним, однак має
важливе значення i цілком правомірно використовується для абстрагованої характеристики соціальної специфіки особистості, детального дослідження її криміногенних ознак
На наш погляд, треба прийняти таке визначення особи злочинця: особистiсть злочинця – це
сукупність соціально-політичних, психічних i
фізичних ознак особи, яка вчинила злочин, що
має кримінально-правові наслідки.
Обов’язковою ознакою, що характеризує
особу злочинця, є вчинення ним злочину чи здійснення попередньої злочинної діяльності. Якщо
злочин не вчинений, то говорити про особистiсть
злочинця, незважаючи на наявність у суб’єкта
антисоціальної чи асоціальної спрямованості,
передчасно, тому що наявність зазначених ознак
особистості може i не призвести до вчинення
злочину. У цьому разі немає i суб’єкта злочину,
тому що відсутня суб’єктивна сторона злочинного діяння. Якщо ігнорувати цю умову, то легко
можна виправдати застосування репресивних
заходів до людей, якi реально не заподіяли шкоди суспільству. Однак особистості злочинця в
цілому притаманні властивостi, як правило, антисоціальної спрямованості. Ця думка неодноразово висловлювалася різними вченими. Тим часом,
у юридичній літературі доводиться зустрічати твердження, що особистiсть злочинця можна визначити “як особистiсть людини, винної у вчиненні злочину”, більшість авторів підкреслює наявність в
особистості злочинця особливої риси - антисоціальної чи асоціальної спрямованості, тобто визначеної якості, що зумовили вчинення злочину.
Більше того, особа злочинця, як i всяка
людська особистiсть, криє в собі також визначе-

ну систему морально-психологічних властивостей: погляди, спонукання, переконання, установки, життєві цілі i сподівання, інтелектуальні,
емоційні та вольові особливості i т. д. Моральнопсихологічні властивостi особистості злочинця
перебувають у діалектичній єдності з її соціальними властивостями та проявами i повинні розглядатися в цій єдності. Психологія особистості,
у тому числі й тi особливості, що у визначеній конкретній ситуації впливають на вчинення особою
забороненого законом злочинного посягання, формуються під впливом певних соціальних умов, у
суттєвій залежності від тих конкретних соціальних
зв’язків i ролей, у яких така особистiсть виступала і
виступає. У той же час, соціальні умови i конкретні
зовнішні впливи опосередковуються індивідом
через його психіку, його особливості, і лише в такий спосіб проявляються у поведінці.
У наукових дослідженнях трапляються висловлювання, з яких випливає, що злочин іноді
пов’язаний з особистістю злочинця, а іноді ніякого істотного зв’язку між ними немає. Як такі,
що не пов’язані з особистістю, найчастіше розглядаються злочини, вчинені з необережності,
господарські злочини i т. ін.
Через кримінально-правові наслідки особи,
якi вчинили злочин з необережності, повинні вирізнятися у кримінально-правовій класифікації
злочинців. Це висуває перед криміналістом завдання з виявлення специфічних особливостей
злочинців з необережності, що відрізняють їх,
по-перше, від осіб, якi не чинять злочинів, i, подруге, від осіб, якi вчиняють навмисні злочини.
Однак азначимо, що про особливості особистості
необережного злочинця можна говорити лише на
базі загального поняття особистості злочинця,
через що загальна характеристика й основні
ознаки особистості злочинця (суспільна небезпека особистості, антигромадська установка, дефекти правосвідомості та ін.) цілком, хоча й у специфічній формі, стосуються i осіб, якi вчинили
злочин з необережності.
Криміналістичне дослідження особи необережного злочинця застосовують два основні
підходи: а) перспективний, коли простежується,
як риси особистості “переходять” i виявляються
в поведінці та наслідках цієї поведінки; б) ретроспективний, за якого досліджується, як особистiсть реагує на свою поведінку після її здійснення. Обидва ці підходи важливі для визначення суспільної небезпеки особистості необережного злочинця, що складає одну з центральних
проблем. З погляду перспективного підходу, суспільна небезпека особистості необережного

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 474. Правознавство.

107

Криміналістична характеристика індивідуально-психологічних ознак особи

злочинця визначається тим, що ця особистiсть
легко піддасться несприятливому впливу ситуативних (внутрішніх i зовнішніх) детермінантів
поведінки, а з погляду ретроспективного підходу
небезпека визначається станом даної особистості, що найчастіше виражається в самопокорах i
негативних емоційних переживаннях. Обидва ці
підходи послідовно приводять до висновку про
значно меншу суспільну небезпеку особистості
необережного злочинця, порівнюючи з навмисним злочинцем, але не до заперечення ролі особистісного фактора у генезисі необережної поведінки. Суспільна небезпека особистості необережного злочинця - поняття споріднене із суспільною небезпекою необережного злочину.
Однак між ними немає чіткого однозначного
зв’язку. Це можна сформулювати у вигляді загального правила, що особистiсть необережного
злочинця завжди менш суспільно небезпечна,
ніж особистiсть навмисного злочинця, тоді як
необережна-злочинна поведінка не завжди поступається за своєю суспільного небезпекою
злочину навмисному.
Особливе значення для криміналістичного
вчення про особу злочинця має з’ясування її
структури. Це необхідно, передусім, для визначення кола обставин, що характеризують особу
злочинця, котрі мають кримінально-правове,
кримінально-процесуальне, виправно-трудове i
кримінологічне значення i тому підлягають
з’ясуванню під час розслідування i судового розгляду кримінальної справи, а також у процесі
виконання покарання.
Таку структуру належить розуміти як розчленованість об’єкта, його елементи, а також як
сталий зв’язок елементів цілого та їх взаємодію.
Структура характеризує такі сторони об’єкта (у
даному разі - особистості злочинця): елементи, що
складають об’єкт (особистiсть злочинця), ознаки,
що їх характеризують; сталі зв’язки i взаємини між
цими елементами, їх субординація; цілісність
об’єкта (особистості злочинця), що не виключає
його внутрішньої суперечливості; властиві даній
особі сполучення елементів, що входять до структури особистості злочинця, їх характеристика, індивідуальність особистості, її індивідуальна неповторність.
Варто особливо підкреслити цілісність
особистості злочинця, що виключає її внутрішню
суперечливість [8].
У процесі дослідження структури особи
злочинця виникають такі питання: з чого складається особистiсть злочинця, якi ознаки характеризують правопорушника, властивостi, зв’язки,
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що утворюють у своїй сукупності це поняття; як
групуються, співвідносяться i класифікуються
ознаки, що утворюють особистiсть злочинця.
Структура особистості злочинця відображає не
тільки розмаїття утворюючих її ознак, різний їх
характер, але й різну їх роль в етимології злочинної
поведінки та водночас їх взаємозв’язок i взаємодію. У спеціальній літературі були висловлені різні
думки щодо структури особи злочинця.
Структура криміналістичної характеристики особи злочинця така: соціально-демографічні
та кримінально-правові ознаки; соціальні прояви
в різних сферах громадського життя; моральні
властивостi; психологічні особливості [9].
Враховуючи, що особистiсть злочинця характеризується особливою соціальною якістю суспільною небезпекою, одним з найважливіших
проявів якої є вчинений особою злочин, тому її
структура повинна відображати i цю обставину.
В.Н. Кудрявцев одним з основних елементів структури особистості злочинця визначає:
“...морально-психологічну характеристику (соціальну й антисоціальну спрямованість) особистості, систему ціннісних орієнтацій, основні потреби й інтереси, ставлення до норм моралі, рівень
правосвідомості; основні психiчнi та психофізіологічні особливості” [10].
У процесі дослідження структури особи
злочинця варто мати на увазі, що вона являє собою, насамперед, сукупність інтегрованих у ній
соціально значущих властивостей, що утворилися в процесі різноманітних i системних взаємодій
з іншими людьми, що роблять її суб’єктом пізнання i спілкування. Цей аспект найбільш важливий для кримінології, оскільки він дозволяє
розглядати особистiсть як члена суспільства, соціальних груп чи інших спільнот, як носія соціально типових рис.
Кримінологічний структурний аналіз особистості припускає також максимальний облік
індивідуальних психічних особливостей i біологічно обумовлених властивостей, що відіграють
важливу роль у механізмі людської поведінки,
зокрема в механізмі злочинного діяння.
Криміналістичну структуру особистості
злочинця можна уявити як таку, що складається з
елементів, а саме: 1) що містять такі соціально демографічні ознаки, як соціальне походження і
стан, сімейне i посадове становище, національну
i професійну належність, рівень матеріальної
забезпеченості; 2) які утворюють рівень розумового розвитку, освітньо-культурний рівень, знання,
навички, уміння; 3) до яких входять моральні якості, ціннісні орієнтації i прагнення особистості, її
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соціальні позиції та зв’язки, інтереси, потреби, схильності, звички; 4) що формують психiчнi процеси, властивостi i стани особистості; 5) що складаються із соціального змісту i прояву таких біофізіологічних ознак, як стать, вік, стан здоров’я, особливості фізичної конституції та ін.
Особа злочинця відрізняється від особи
взагалі не відсутністю чи наявністю яких-небудь
елементів статичної структури, а змістом i спрямованістю цих елементів. Саме тому мова повинна йти про антигромадську спрямованість поглядів, інтересів, потреб, схильностей, звичок,
що i є причиною вчинення конкретного злочину.
Наразі якщо ознак, які характеризують
суб’єкт злочину, вистачає для визначення кола
кримінально-відповідальних осіб, то їх недостатньо для вирішення іншого, не менш важливого
питання: яку вiдповiдальнiсть повинен нести
злочинець i чи може він бути звільнений від неї?
На це запитання дає відповідь поняття особистості злочинця. Не випадково сам термін “особа
злочинця” вживається законодавцем у нормах, що
регулюють питання призначення покарання, визнання особи особливо небезпечним рецидивістом
i звільнення від покарання, тобто як питання
iндивiдуалiзації кримінальної відповідальності.
Висновки. Поняття “суб’єкт злочину” й
“особистiсть злочинця” виконують у кримінальному праві певні функції. По-перше, функцію
однієї з умов кримінальної відповідальності, що
входять у її основу, i, по-друге, функцію її індивідуалізації. Тому як поняття складу злочину не
скасовує i не замінює поняття злочину, так поняття суб’єкта злочину не може замінити поняття особистості злочинця.
Незважаючи на те, що тотожності між поняттями “особа злочинця” i “суб’єкт злочину”
немає, все ж особа злочинця, представлена у
складі злочину не тільки у вигляді ознак, що характеризують суб’єкт злочину, а і в об’єктивній
та суб’єктивній стороні. У дії виражається суспільна небезпека особи. А суб’єктивна сторона
слугує свідченням суспільної небезпеки особи.
Як суспільну небезпеку злочину характеризують

всі елементи складу, так i суспільна небезпека
особи злочинця випливає з усіх елементів складу. Так увесь злочин у цілому виражає суспільну
небезпеку особи винного.
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Summary
Mental activity of individual is a result of representation of the objective activity.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 474. Правознавство.

109

УДК 343.71
© 2008 р. Є.Д. Скулиш
Радник Голови Служби безпеки України, Київ
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Постановка проблеми. Однією з важливих і доволі гострих проблем нашої держави на
сьогодні залишається проблема корупції. В сучасному світі немає жодної держави, яка б не
відчувала на собі впливу корупції. З часом змінюються лише її обсяги та прояви, що визначається ставленням до неї з боку держави і суспільства. В Україні корупція міцно закріпилася не
лише в сфері економіки, політики, правоохоронній діяльності, а й негативно позначається на соціальній сфері, громадській свідомості, підриває
міжнародний імідж держави, а відтак перешкоджає утвердженню демократичних основ суспільства, сприяє розвитку злочинності, нищить
духовні та моральні цінності суспільства.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Вивчення питань запобігання і боротьби з корупцією завжди перебувало у центрі уваги вітчизняних та зарубіжних учених-кримінологів і теоретиків у галузі кримінального та адміністративного права, соціології, політології, економіки,
філософії, психології. Передусім варто виділити
таких науковців, як Г. Богуна, В. Борисова,
Б.Волженкіна, В. Голіну, І. Даньшина, М. Джонсона, Д. Заброду, А. Закалюка, О. Кальмана, Р. Карклінса, М. Макмуллена, М. Мельника, Г. Мішина,
Є. Невмержицького, Д. Пономарьова, О. Терещука,
О. Хамазина, Е. Хейденхеймера, В. Шакуна. На
сьогодні є чинним Указ Президента України від
11.09.2006 р. «Про Концепцію подолання корупції
в Україні «На шляху до доброчесності»» [1]. Однак
попри достатньо ретельне дослідження та законодавче закріплення деяких аспектів боротьби з різноплановими проявами корупції, вона успішно
процвітає в українському середовищі.
З огляду на зазначене метою даної наукової статті є надання за новітніми даними кримінологічної характеристики корупції в Україні на
сучасному етапі задля розробки подальших наукових пропозицій її протидії.
Виклад основного матеріалу. Ефективність
боротьби з будь-якими антисоціальними проявами
залежить насамперед від правильного розуміння
їхньої сутності. Тому передусім необхідно визначити поняття «корупція» з погляду кримінології,
яке ми використовуємо у дослідженні. Як зазначається науковцями, достеменно неможливо вста110

новити, коли саме вперше було введено поняття
«корупція» в науковий обіг [2, c. 292]. Водночас
історичні джерела (зокрема, § 5 Законів Хамурапі)
свідчать, що корупція в дещо аморфному вигляді
зародилася у стародавні часи разом із появою держави. Найбільш коротке і містке контекстуальне
визначення корупції свого часу сформулював
Марк Тулій Цицерон: це зажерливість, наділена
могутністю [3, c. 16]. На думку С.В. Александровської, поняття «корупція» в правових джерелах
Стародавнього Риму за незначним специфічним
винятком, відповідає своєму сучасному аналогу, та
охоплювало підкуп (отримання або дачу хабара),
так і незаконне використання особою свого публічного статусу, поєднане з отриманням вигоди.
Знаменно, що саме корупція, на думку дослідників,
була однією з основних причин падіння цієї могутньої стародавньої держави [3, c. 16].
Пізніше акцент у розумінні корупції змістився на кримінологічні та кримінально-правові
ознаки даного явища. Тим були створені передумови для остаточного розмежування суттєво різних значень поняття корупції: корупції як будьякого нехтування суспільними інтересами заради
особистих і корупції як злочинного використання державними службовцями своїх повноважень
заради особистого збагачення [4, c. 35].
На сьогодні корупція є багатогранним антисоціальним явищем, тому дослідниками виділяються її видові різновиди (політична корупція
(в межах якої виділяють електоральну та посадову), економічна, організована, побутова, моральна (етична) тощо) [3, c. 14; 5, c. 189; 6, c. 6-56; 7]
та навіть моделі (західноєвропейська, азіатська,
латиноамериканська, посткомуністична) [8, c. 9697; 9, c. 23]. Однією з особливостей корупції на
сучасному етапі можна вважати те, що вона отримує дедалі більшого не лише кількісного, але й якісного поширення, тобто уражує ті сфери суспільного життя, які донедавна були відносно нейтральними щодо зловживань з боку представників органів державної влади і місцевого самоврядування,
інших посадовців. Фактично вона можлива всюди,
де особа жадає набути для себе певної користі, але
правомірним шляхом досягти бажаного результату
або неможливо, або досить складно.
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З огляду на специфіку феномену корупції,
її проникнення у різні сфери життєдіяльності
людини, вона стає об’єктом вивчення низки суспільних наук – економіки, політології, соціології,
філософії тощо. Так, на сьогодні корупція може
розглядатися міжгалузевим інститутом у межах
конкретної науки, а також міждисциплінарним
інститутом, що має свої особливості в рамках тієї
чи іншої науки.
Що ж до юридичної науки, то можна зауважити, що поняття «корупція» значно виходить за межі складів злочинів, передбачених
Кримінальним кодексом (далі – КК) України, не
обмежується воно й Кодексом Україні про адміністративні правопорушення. Досвід зарубіжних
країн свідчить про те, що корупція у тій чи іншій
мірі може існувати в будь-якій державі, однак
підхід законодавця до визначення цього явища і
встановлення правових механізмів запобігання
або боротьби з ним значно різниться. Цікаво, що
в кримінальних кодексах більшості країн СНД на
сьогодні відсутні окремі склади злочинів під назвою «корупція» [10]. Разом із тим у КК Казахстану від 16.07.1997 № 168-1 передбачена спеціальна глава 13 «Корупційні та інші злочини проти інтересів державної служби і державного
управління», а у Примітці 1 до ст. 41 (позбавлення права обіймати певну посаду або займатися
певною діяльністю) дається збірне визначення
поняття «корупція», до якого віднесені привласнення або розтрата довіреного чужого майна,
легалізація грошових коштів або іншого майна,
отриманого незаконним шляхом, економічна контрабанда, зловживання, перевищення влади або
посадових повноважень тощо. Як окремий склад
злочину «корупція» передбачена КК Киргизької
республіки від 01.10.1997 № 68 у ст. 303, відповідно до якої «корупція – це умисні діяння, які
полягають в утворенні стійкого протиправного
зв’язку однієї або кількох посадових осіб, що
мають владні повноваження, з окремими особами або угрупуваннями з метою незаконного
отримання матеріальних, будь-яких інших благ
та майна, а також надання ними цих благ і переваг
фізичним та юридичним особам, що утворює загрозу інтересам суспільства і держави». У КК Республіки Молдова від 18.04.2002 № 985-XV міститься два склади злочинів за ст. 324 (пасивне корумпування) та ст. 325 (активне корумпування).
Отже, законодавці країн СНД не є одностайними у
розкритті змісту поняття «корупція».
Відсутність у КК України та Кодексі про
адміністративні правопорушення складу під назвою «корупція» пояснюється складністю її ви-

значення з боку законодавця. На сьогодні в кримінологічній науці не існує усталеного підходу
до поняття «корупція». Часто вона ототожнюється з хабарництвом або підкупом державних та
інших службовців та використанням в особистих, вузькогрупових чи корпоративних інтересах
офіційних службових повноважень, авторитету
та можливостей. Зокрема, В. Д. Малков указує,
що корупція «на 90 % складається з хабарництва» [11, c. 70]. Деякі науковці пропонують широкий підхід до визначення корупції. Так, Н. Ф.
Кузнєцова зазначає, що корупція охоплює три
поведінкові підсистеми: кримінальну, правопорушну й аморальну. Вчена доходить висновку про
існування моральної (етичної) корупції, яку складають дії хоч і не заборонені нормативно-правовими актами, але які засуджуються суспільством.
Ідеться про порушення етики поведінки посадових
осіб, пов’язаних із вчиненням цих діянь.
На нашу думку, до змісту поняття «корупція» можна віднести діяння як злочинні, так і такі, що являють собою дисциплінарні проступки.
Отже, залежно від ступеня суспільної небезпеки
діянь корупційного характеру виникає як дисциплінарна, цивільно-правова, адміністративноправова, так і кримінальна відповідальність. При
цьому корупційне діяння характеризується певними кваліфікуючими ознаками, тобто це специфічний юридичний склад корупційного правопорушення (об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт,
суб’єктивна сторона) та залежно від ступеня суспільної небезпечності набуває законодавчого чи
підзаконного закріплення. Останнє стосується,
наприклад, моральної (етичної) корупції, яка виникає в результаті порушення кодексів поведінки
службовців. Особливого значення при цьому набуває такий елемент суб’єктивної сторони, як
мотив, який має корупційне спрямування, та
об’єктивної сторони – антисоціальне спрямування. Враховуючи те, що визначення поняття «корупція» потребує спеціального наукового дослідження і висвітлення, спробуємо надати власне
загальне розуміння цієї категорії. Корупція – це
суспільнонебезпечне явище антисоціального
спрямування, що охоплює всю сукупність діянь, за які передбачається юридична відповідальність, а також у результаті якої порушуються норми моралі, і полягає у задоволенні
особами, уповноваженими на виконання публічних функцій, протиправним шляхом приватних корисливих інтересів, завдяки наданим їм повноваженням, а також іншими зацікавленими особами. З огляду на предмет кримінології, в кримінологічному аспекті коруп-
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ція є різновидом злочинності, що охоплює
найбільш суспільно-небезпечні протиправні
діяння, за які передбачається кримінальна
відповідальність, що характеризуються корупційною спрямованістю.
Особливостями сучасної корупції є її широке розповсюдження в Україні та особлива суспільна небезпечність. Розкриваючи кримінологічну характеристику корупції на сучасному етапі,
необхідно вказати на її поширеність. На думку
фахівців, лише прямі збитки України від корупційних дій складають щороку до 30 % річного
бюджету країни (сюди відносять і незаконне вивезення капіталу, і ухилення від сплати податків
тощо) [12, c. 35]. Приблизно у такому самому
стані знаходиться значна кількість країн Центральної та Східної Європи, в тому числі і Росія, що,
за оцінкою фахівців, є прямим наслідком посткомуністичної економіки та політики у цих державах [9, c. 23]. Збитки лише від злочинів, щодо
яких справи розслідувалися службою боротьби з
економічною злочинністю, становлять понад 5
млрд. грн. [13, c. 127]. При цьому статистика фіксує тенденцію до зростання тяжкості посягань у
сфері економічної діяльності корупційного характеру: нині 40 % злочинів цього виду належать
до категорії тяжких [13, c. 127]. Щодо злочинів у
сфері підприємницької діяльності, то на їхню
розкриваність значно впливає протиправна діяльність посадовців правоохоронних органів. Показовий той факт, що лише третина кримінальних справ про ці діяння доходить до суду. За даними соціологічних досліджень кримінальноправової статистики, рівень службових злочинів
також значно зріс. Якщо у 1990 р. зареєстровано
3199 службових злочинів, то у 2001 р. вже
18 871, а у 2007 р. – понад 15 тис. У 1994 р. було
виявлено 1501 факт хабарництва, у 2001 р. –
2304, а у 2007 р. – майже 3000 [13, c. 177]. Крім
того, за злочини, пов’язані з корупцією, у 2005 р.
засуджено 176 військовослужбовців, у 2006 р. –
187, а у 2007 р. – 205 [13, c. 266]. Рівень судимості за вчинення інших корупційних злочинів за
останні роки також значно зріс.
Особливо необхідно підкреслити, що корупція характеризується досить високим рівнем
латентності. Тому офіційні дані необхідно враховувати як такі, що не можуть охарактеризувати
дійсний рівень розвитку корупції на сучасному
етапі, що пов’язано передусім з труднощами її
виявлення і низькою ефективністю діяльності
правоохоронних органів. Можна цілком погодитися із висновком І. М. Даньшина, що дані, які
вдається отримати для аналізу, мають достатньо
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уривчастий характер і частіше стосуються рівня
судимості, а не рівня злочинності [14, c. 254]. Так,
за оцінками деяких спеціалістів, до кримінальноправової характеристики потрапляє від 2% до 5 %
фактів хабарництва. Однак навіть на основі офіційних даних можна помітити неухильну тенденцію до зростання корупційних злочинів.
Одним з проявів негативного впливу корупції є негативне ставлення до нашої країни з боку інших держав, міжнародних організацій. Так,
Україна сприймається як висококорумпована
держава з несприятливим інвестиційним кліматом, де відбувається проникнення корупції у більшість відносин між населенням і владою, в результаті чого породжується глибока недовіра людей до спроможності держави забезпечити гарантовані Конституцією їхні права та свободи.
Зокрема, Міжнародна неурядова організація “Міжнародна прозорість” (англ. «Transparency International»), яка займається питаннями
боротьби з корупцією та її запобігання, практикує власну методику визначення рівня корупції у
певній державі. Одним із найголовніших індексів
вимірювання є індекс сприйняття корупції (далі
– ІСК), що охоплює оцінки, надані підприємцями, вченими й аналітиками з ризиків щодо зловживання владою чиновників з метою отримання
особистої вигоди. Його низькі значення (за шкалою від 0 до 10) та найнижчий рейтинг серед
країн у загальній вибірці свідчать про більшу
актуальність проблеми корупції для певної країни. Динаміка росту корупції відповідно до проведених досліджень демонструється у таблиці:
Рік

Кількість
країн у
загальній
вибірці

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

85
99
90
91
102
133
145
163
163
179
180

Рейтинг
України
серед
країн
у загальній
вибірці
69
75
87
83
85
106
122
107
99
118
134

Середній показник
ІСК у
загальній вибірці

Середній показник
по країнах
СНД

ІСК в
Україні

4,89
4,6
4,76
4,76
4,56
4,21
4,2
4,32
4,68
4,65
4,72

3,03
2,38
2,46
2,48
2,7
2,44
2,36
2,4
2,71
2,49
2,43

2,8
2,6
1,5
2,1
2,4
2,3
2,2
2,6
2,8
2,7
2,5

Сьогодні ІСК – один із вагомих показників,
на які орієнтуються іноземні інвестори та аналітичні структури, що наближені до урядів високорозвинених країн світу. Його успішно застосо-
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вують у різноманітних політологічних та економетричних дослідженнях для пояснення ефективності державного управління, економічного
розвитку та рівня демократії. На жаль, за його
показниками Україна знаходиться в одному ряді
з країнами, які вважаються в Європі найбільш
корумпованими. Отже, це може означати, що
антикорупційні заходи, що проводяться в Україні, не мають очікуваного результату, є недостатніми або ж не відповідають сучасному стану корупції чи сучасним уявленням про неї та про те,
якими засобами слід її долати.
На сьогодні в Україні прийнято понад 100
нормативно-правових актів антикорупційної
спрямованості. Може скластися враження, що
такі заходи мали б призвести до різкого зниження рівня корупції, однак усі вони не дають позитивного правового ефекту і свідчать не тільки і
не стільки про недосконалість законодавства, а
скоріше про нездатність політичних сил консолідувати зусилля у боротьбі з корупцією. Попри
розроблення низки нових законопроектів, що на
сьогодні перебувають на розгляді у Верховній
Раді України (зокрема, «Про антикорупційне
бюро України», «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо протидії хабарництву» тощо) з боку міжнародної спільноти
від керівництва країни не очікується справжньої
політичної волі на шляху подолання корупції.
Причини та умови, що сприяють розповсюдженню корупції в Україні, зумовлені низкою взаємопов’язаних чинників: економічних,
політичних, правових, організаційно-управлінських, соціальних [5; 8; 12; 17].
Загальна оцінка українського антикорупційного законодавства демонструє наявність серйозних вад і прогалин, що потребують перегляду та ліквідації. Так, попри те, що поняття корупції було надано в Законі України “Про боротьбу
з корупцією” [18], практика демонструє відсутність помітних результатів у її подоланні. З цього
можна зробити висновок – або законодавче визначення корупції недосконале, або його наявність не допомогла правоохоронцям забезпечити
ефективну протидію корупції. Чинний Закон України «Про боротьбу з корупцією» та Концепція боротьби з корупцією на 1998-2005 рр. [19] визнавали
необхідність законодавчого уточнення базових понять, зокрема поняття корупційного злочину. На
сьогодні цього не зроблено, і проблема залишається не розв’язаною.
Аналізуючи вітчизняне антикорупційне законодавство й антикорупційну політику, дослідник даного явища М. І. Мельник висловив таку

думку: українське антикорупційне законодавство
навіть на науковому рівні ще дуже недосконале.
Нормативні акти приймалися у різний час, різними органами, з різною метою, причому більша
частина з них – за відсутності єдиної науково
обґрунтованої концепції боротьби з корупцією.
Що стосується останньої, то вона була розроблена лише наприкінці 1997 р. і затверджена Указом
Президента України 24.04.1998 р. Саме так була
порушена логіка формування антикорупційної
законодавчої бази, що мала здійснюватися за
схемою: концепція – програма – закон – підзаконні акти. А використовувався діаметрально
протилежний підхід, що не могло позначитися на
якості антикорупційного законодавства і якості
його застосування [6, c. 218-219].
Особливістю боротьби з корупцією в Україні на сьогодні є її подвійний моральний стандарт. Ідеться про прийняття значної кількості
антикорупційних нормативно-правових актів,
пропагування з боку представників органів державної влади політики «чистих рук», висвітлення
цього засобами масової інформації, політичними
партіями, які особливо яскраво використовують
політичні лозунги антикорупційної спрямованості під час виборчих перегонів. А з іншого боку,
корупція на сьогодні є невід’ємною складовою
буття пересічного українця. На сьогодні жертвами корупції є молоді та середнього віку громадяни, які мають середній або високий дохід, вищу
або середню спеціальну освіту, а також соціально незахищені особи.
Обвинувачення в корупції стають настільки звичними, що межа між нормою поведінки та
її девіацією фактично зникає. У суспільній свідомості поширюються стереотипи про корумпованість влади, припустимість, ефективність та
невідворотність корупційних зв’язків і діянь, про
небажання боротися з ними у вищих ланках. Ці
психологічні особливості спричиняють сильний
деморалізуючий вплив на свідомість населення,
те, що з корупцією треба змиритися й пристосовуватися до неї, стає аксіомою сьогодення. Правовий нігілізм і корупція тісно пов’язані між собою. Їх взаємозалежність прямо пропорційна:
чим вищий рівень правового нігілізму, тим вищий ступінь корумпованості. Крім того, з огляду
на низький рівень життя, його погіршення у
зв’язку з так званою «економічною кризою» та
відсутністю можливості до самореалізації спостерігається масова готовність розбагатіти будьякою ціною. Це підтверджують дані Інституту соціології НАН України, моніторинг якого показав,
що 77 % респондентів вважають, що більшість лю-
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дей здатні вчинити нечесно заради вигоди; чесні
люди є такими тільки з остраху викриття, а не через свої принципи [21, c. 145]. Тому не можна не
погодитися із Є. Невмержицьким, що корупція є
проблемою культури суспільства [8, c. 95].
Негативним фактором є також те, що в країні відсутня правова антикорупційна ідеологія,
побудована з урахуванням розуміння корупції
як надзвичайно складного суспільного явища,
яке не можна подолати звичайними засобами
кримінально-правового чи адміністративно-правового впливу. На наш погляд, на основі нової
сучасної антикорупційної правової ідеології можливо створити передумови для формування нової практики боротьби з корупцією.
На масштабність і блискавичний розвиток
корупції в Україні також впливає політична та правова нестабільність, викликана зосередженням
представників органів державної влади на захисті
власних інтересів і байдужості до проблем держави
та її громадян. У результаті відбувається вибірковість або навіть необов’язковість додержання правових норм, послаблюється контроль за їх виконанням, особи уникають від відповідальності за
скоєні діяння, у тому числі й через корупцію в правоохоронних та контролюючих органах.
Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити такі висновки. По-перше, однією з особливостей сучасної корупції в Україні є її невпинне
кількісне та якісне поширення, тобто ураження
все більшої сфери суспільного життя. По-друге,
підвищення ефективності боротьби з корупцією
є загальносоціальною проблемою, яка не може
бути розв’язана без комплексного підходу й
об’єднання зусиль усіх суб’єктів боротьби з цим
явищем, її економічного, законодавчого, правозастосовчого, управлінського забезпечення, наступальної загальнодержавної політики та впровадження нової антикорупційної ідеології у свідомість населення України. Позитивним у цьому
напрямку буде запровадження ефективного громадського контролю за діяльністю посадових
осіб органів державної влади та місцевого самоврядування. По-третє, підвищення кримінальної
відповідальності за корупційні злочини дасть
свій позитивний ефект. Однак і публічні страти,
як це робилося в Китаї, ізольовано не стануть
ефективним інструментом боротьби з корупцією,
яка на сьогодні є невід’ємним атрибутом українського суспільства, позбавленого високого рівня
самоорганізації. Тому запровадження реально
діючого антикорупційного механізму повинно
відбуватися паралельно із зростанням правової
культури та правосвідомості громадян.
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DESCRIPTION OF CRIMINOLOGY OF CORRUPTION IS IN UKRAINE ON
THE MODERN PERIOD
Summary
Reasons and terms, which stipulate growth of level of corruption in Ukraine, problem questions of the
legislative providing of anticorruption measures, and also experience of other countries from counteraction a
corruption, open up in the article.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПЕРЕГЛЯДУ ПОСТАНОВ СУДДІ ТА УХВАЛ СУДУ
В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Правосуддя в
Україні здійснюється виключно судами, а судові
рішення ухвалюються судами іменем України і є
обов'язковими до виконання на всій території
України. Правосуддя, як один із видів державної
діяльності, суть якої полягає в розгляді та вирішенні цивільних, адміністративних, кримінальних та інших справ, здійснюється в Україні у чітко визначеній законом процесуальній формі.
Право на оскарження судового рішення
належить до засад здійснення правосуддя в
Україні та закріплюється в Конституції України
[1] (ч. 2 ст. 55) і Законі України «Про судоустрій
України» [2] (ст. 12), який безпосередньо закріплює систему та повноваження судів загальної
юрисдикції. Але правова форма закріплення та
особливості реалізації цього принципу в правозастосовчій сфері тісно пов'язані з визначенням
його змісту та обсягом використання в існуючих
формах судочинства.
Оскарження судових рішень – одне із найбільш досліджених питань у юридичній науці,
але це питання не втратило своєї актуальності й
нині. Це пояснюється тим, що оскарження судових
рішень у порядку апеляції, по-перше, є факультативною стадією всіх видів судових процесів, тобто
ініціатором виникнення цієї стадії є певні учасники
процесу, по-друге, ця стадія процесу зазнала суттєвих змін разом з реформуванням судової системи,
тому для неї необхідні додаткові дослідженя та
науково виважені оцінки.
Метою написання наукової статті є визначення доцільності запровадження окремого оскарження і перегляду постанов судді та ухвал суду
в кримінальному судочинстві України та аналіз
передбаченого в чинному законодавстві механізму його реалізації.
Викладення основного матеріалу. Аналізуючи норми ст. 347 КПК України [3], об'єктом
апеляційного оскарження можна визначити: вироки, які ще не набрали законної сили, ухвалені
місцевими судами; постанови про застосування
чи незастосування примусових заходів виховного і медичного характеру, про закриття справи чи
направлення її на додаткове розслідування,
окремі ухвали (постанови), ухвалені місцевими
судами; інші постанови місцевих судів у випад116

ках, передбачених КПК України. Отже, апеляційному оскарженню та перегляду підлягають як
судові рішення, що не набрали законної сили, так
і постанови суддів з різних процесуальних питань, які набирають законної сили одразу після
оголошення й оскарження яких не зупиняє їх виконання, тобто не має суспензивного характеру.
Доцільніше об'єктом апеляційного оскарження
вважати рішення суду першої інстанції, яким закінчується розгляд справи, крім випадків, установлених КПК України.
Питання апеляційного оскарження зазначених у п. 3 ч. 2 ст. 347 КПК України інших постанов місцевих судів у випадках, передбачених
цим Кодексом, є проблемним. Ця норма є бланкетною, що дуже ускладнює її застосування. Відсутність у ст. 347 КПК України чітко визначеного переліку постанов, які підлягають оскарженню, призводить до ускладнень при їх пошуку.
Якщо проаналізувати норми КПК України, то
можна дійти висновку, що на підставі п. 3 ч. 2 ст.
347 в апеляційному порядку можуть бути оскаржені щодо цього постанови суддів місцевих судів у такі строки: про відмову в застосуванні заходів безпеки або про їх скасування (ст. 52-5
КПК України) протягом трьох діб з дня винесення постанови; про відмову у наданні дозволу на
проведення окремих оперативно-розшукових
заходів (ст. 97 КПК України) протягом трьох діб
з дня винесення постанови; про відмову в порушенні кримінальної справи (ст. 99-1 КПК України) протягом семи діб з дня одержання копії постанови; про законність чи незаконність затримання особи (ст. 106 КПК України) протягом
семи діб з дня винесення постанови, в цьому випадку подача апеляції не зупиняє виконання постанови судді; про взяття особи під варту або
відмову в цьому (ст. 165-2 КПК України) протягом трьох діб з дня винесення постанови, при
цьому подання апеляції не зупиняє виконання
постанови судді; про продовження строку тримання під вартою чи про відмову в цьому (ст.
165-3 КПК України) протягом трьох діб з дня
винесення постанови, подача апеляції не зупиняє
виконання постанови судді. Постанови судді
апеляційного і Верховного Суду України оскарженню не підлягають, на них не може бути вне-
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сено апеляції прокурором; про відмову в проведенні обшуку (ст. 177 КПК України), але тільки
прокурором, протягом трьох діб з дня її винесення; про відмову в проведенні виїмки (ст. 178
КПК України), але тільки прокурором, протягом
трьох діб з дня її винесення; про відмову в проведенні огляду (ст. 190 КПК України), але тільки
прокурором, протягом трьох діб з дня її винесення; про направлення обвинуваченого на стаціонарну судово-медичну чи судово-психіатричну
експертизу, або про відмову в такому направленні (ст. 205 КПК України) протягом трьох діб, при
цьому подача апеляції не зупиняє виконання постанови судді; за скаргою на постанову органу
дізнання, слідчого чи прокурора про відмову в
порушенні кримінальної справи (ст. 236-2 КПК
України) протягом семи діб з дня винесення постанови; за скаргою на постанову органу дізнання, слідчого чи прокурора про закриття справи
(ст. 236-6 КПК України) протягом семи діб з дня
винесення постанови суддею; за скаргою на постанову органу дізнання, слідчого чи прокурора
про порушення кримінальної справи (ст. 236-8
КПК України) протягом семи діб з дня винесення
постанови суддею, при цьому подача апеляції не
зупиняє виконання постанови судді; за скаргою
на постанову судді про відмову в порушенні
кримінальної справи приватного обвинувачення
(ст. 251 КПК України) протягом семи діб з дня її
винесення; про визнання апеляції такою, що не
підлягає розгляду в зв'язку з невиконанням вимог
ст. 350 КПК України (ст. 352 КПК України),
строк подання апеляції в цьому випадку окремо
не визначений, керуючись ст. 349 КПК України,
цей строк повинен становити 15 діб з моменту
оголошення постанови; про визнання апеляції
такою, що не підлягає розгляду у зв'язку з пропуском строку апеляційного оскарження (ст. 353
КПК України), строк подання апеляції в цьому
випадку окремо не визначений, керуючись ст.
349 КПК України, цей строк повинен становити
15 діб з моменту оголошення постанови; про
відновлення пропущеного строку на апеляційне
оскарження або відмову в його відновленні й визнання апеляції такою, що не підлягає розгляду
(ст. 353 КПК України), строк подання апеляції в
цьому випадку окремо не визначений, керуючись
ст. 349 КПК України, цей строк повинен становити 15 діб з моменту оголошення постанови;
про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання або заміну невідбутої частини покарання більш м'яким (ст. 407 КПК України)
протягом семи діб з дня оголошення постанови,
при цьому подання апеляції прокурором призво-

дить до зупинення її виконання; з питань звільнення від покарання за хворобою (ст. 408 КПК
України) протягом семи діб з дня оголошення
постанови; з питань скасування звільнення від
відбування покарання з випробуванням (ст. 408-2
КПК України) протягом семи діб з дня оголошення постанови; з питань скасування звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (ст.
408-3 КПК України) протягом семи діб з дня
оголошення постанови; з питань заміни штрафу
покаранням у вигляді громадських робіт, виправних робіт штрафом, обмеження чи позбавлення
волі службовим обмеженням, позбавлення волі
триманням у дисциплінарному батальоні (ст. 410
КПК України) протягом семи діб з дня оголошення
постанови; з питань застосування судом примусового лікування до засуджених, які є алкоголіками
чи наркоманами, і його припинення (ст. 411-1 КПК
України) протягом семи діб з дня оголошення постанови; з питань розгляду клопотання про зняття
судимості (ст. 414 КПК України) протягом семи
діб з дня оголошення постанови.
З наведеного можна зробити висновок, що
зазначений перелік досить значний за обсягом,
строки подання апеляції в різних випадках різні:
3, 7 та 15 діб. Відповідно, об'єкт і строки оскарження доцільно зробити єдиними. Це дасть можливість уникнути помилок як суддям при роз'ясненні порядку і строків їх оскарження, так і зацікавленим особам при їх оскарженні.
Положення п. 3 ч. 2 ст. 347 КПК України
про те, що апеляція може бути подана на постанови місцевих судів у випадках, передбачених
КПК, приводить до висновку, що ніякі інші постанови судів, окрім вищевказаних, не підлягають апеляційному оскарженню. Але варто звернути увагу на те, що така редакція п. 3 ч. 2 ст.
347 КПК України та інших статей КПК України
(61-1, ч. 4 ст. 165-2, 177, 178, 187, 190, 245, 249,
249-1, 352) призводить до обмеження конституційного права учасників судового розгляду на
оскарження деяких рішень суду всупереч положенню ст. 55 Конституції України, згідно з якою
кожному гарантується право на оскарження в
суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Крім того, відповідно до п. 8
ст. 129 Основного Закону України, однією з основних засад судочинства є забезпечення апеляційного
та касаційного оскарження рішень суду, крім випадків, установлених законом. Отже, у КПК України
повинен бути чітко визначений перелік тих постанов, які не можуть бути оскаржені.
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У ч. 1 ст. 526 проекту нового КПК України
[4] наведений перелік судових рішень, на які
може бути подана апеляція, але із застереженням
- "за винятком випадків, визначених цим Кодексом". Редакція ч.1 ст. 526 викладена так: "Апеляція може бути подана на судові рішення, які не
набрали законної сили: 1) на вироки, ухвалені
судами першої інстанції; 2) на постанови, винесені судами першої інстанції, про застосування
чи незастосування примусових заходів виховного або медичного характеру; 3) на інші постанови (ухвали), винесені судами першої інстанції, за
винятком випадків, визначених цим Кодексом."
Така позиція більш правильна, оскільки
відповідає положенням п. 8 ст. 129 Конституції
України. Проте недоцільно взагалі наводити перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені. Достатньо було б зазначити, що "апеляція
може бути подана на рішення суду першої інстанції, крім випадків, визначених цим Кодексом."
Окремою статтею КПК України доцільно передбачити повний перелік рішень суду першої інстанції,
які не можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Розгалуженість таких рішень по всьому Кодексу призводить до труднощів у визначенні суб'єктами кримінально-процесуальної діяльності,
мають вони право на оскарження рішення суду у
тому чи іншому випадку чи ні.
У чинному КПК України окремою статтею
не передбачено переліку постанов, ухвал суду,
які не підлягають апеляційному оскарженню.
Аналіз норм КПК України дає змогу визначити
такий перелік таких постанов (ухвал) суду: про
усунення захисника від участі у справі (ст. 61-1
КПК України); про затримання підозрюваного,
обвинуваченого і доставку в суд під вартою (ч. 4
ст. 165-2 КПК України); про продовження затримання до десяти діб (ч. 8 ст. 165-2 КПК України); про проведення обшуку житла чи іншого
володіння особи (ст. 177 КПК України); про проведення виїмки (ст. 178 КПК України); про накладення арешту на кореспонденцію чи зняття
інформації з каналів зв'язку або відмову в цьому
(ст. 187 КПК України); про проведення огляду
житла чи іншого володіння особи (ст. 190 КПК
України); про призначення справи до судового
розгляду (ст. 245 КПК України); про зупинення
справи чи направлення її за підсудністю (ст. 249
КПК України); про повернення справи прокурору, хоча в цьому випадку прокурором може бути
внесено подання (ст. 249-1 КПК України); про
залишення суддею скарги потерпілого про порушення кримінальної справи в порядку приватного
обвинувачення без розгляду та повернення її особі,
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яка подала скаргу, якщо вона не відповідає вимогам, встановленим до обвинувального висновку (п.
1 ч. 2 ст. 251 КПК України); про залишення апеляції без руху (ст. 352 КПК України).
Не в усіх цих випадках можна погодитися з
позицією законодавця. Деякі судді вважають за
необхідне розширити перелік рішень судів першої інстанції, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, зокрема, які стосуються руху
справи в суді, конституційних прав громадян
(залишення заяв і скарг без розгляду, зміна запобіжного заходу тощо). Існує й інша точка зору,
висловлена В.Т. Маляренком: "мають не переглядатися в апеляційному порядку і ті судові рішення, які не увінчують розгляд справи".
Постанови (ухвали), які перешкоджають
подальшому провадженню у справі, підлягають
касаційному оскарженню після внесення змін та
доповнень до редакції ст. 383 КПК України Законом № 3323-IV від 12 січня 2006 р [5]. Безумовно, перелік судових рішень, які можуть бути
оскаржені, підлягає розширенню, але доцільно
запровадити не апеляційне чи касаційне, а спеціальний порядок - окреме оскарження та перегляд
судових рішень, якими не закінчується розгляд
справи. Перегляд судових рішень місцевих судів
у порядку окремого оскарження слід здійснювати апеляційним судам областей та прирівняним
до них судам.
Окреме оскарження та перегляд судових
рішень у кримінальному судочинстві існувало за
Статутом кримінального судочинства 1864 р. [6,
с.86] (далі СКС). Окремо від апеляційного та касаційного порядку оскарження існував порядок
подання окремих скарг і протестів. Об'єкт окремого оскарження становив не вирок по суті, а
постанова слідчої влади або ухвала суду з певного предмета - окремих питань, що виникали до
або в ході провадження у справі. Окремі ухвали
(постанови) торкалися досить різноманітного
кола вирішуваних питань, але вони не стосувалися головного - питання про вину обвинуваченого та не створювали для сторін перепон на
шляху до правосуддя. Окреме оскарження було
спрямоване на скасування чи зміну таких постанов чи ухвал. Окремому оскарженню при попередньому провадженні у справі підлягали як постанови, так і взагалі слідчі дії з окремих питань
(про застосування запобіжного заходу, про накладення стягнень за неявку, повільність провадження тощо), так і постанови по суті справи (про
висновок слідства, про закриття провадження тощо). Додатково таке рішення перевірялося тільки в
ревізійному порядку (статті 528-2, 529-1 СКС).
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Окреме оскарження існує й у наш час у деяких зарубіжних країнах. Зокрема, у КПК ФРН
[7, с. 95] (гл. 2 книги 3) передбачений спеціальний порядок оскарження судових рішень шляхом
подання окремої скарги. Подання скарги допускається на всі ухвали, винесені судом першої інстанції або в апеляційному провадженні, на постанови головуючого судді, винесені під час попереднього розслідування, та судді, який діє за дорученням чи проханням, оскільки закон спеціально
не забороняє подання скарги. На рішення суду, які
передують постановленню вироку, скарга не може
бути подана. Винятками є рішення про взяття під
варту, тимчасове поміщення до психіатричної лікарні або наркологічної установи, тимчасового позбавлення водійських прав, тимчасової заборони
займатися професійною діяльністю або призначення адміністративних примусових заходів, а також
усі рішення, що стосуються третіх осіб (параграф
305 КПК ФРН) [8, с. 150].
Забезпечення обвинуваченому права на захист – одна з основних засад судочинства (п. 6
ст. 129 Конституції України, ч. 1 ст. 21 КПК
України). Порушення цього права є відповідно
до п. 3 ст. 370 КПК України безумовним істотним порушенням норм кримінально-процесуального закону та підставою для скасування судового рішення. Незаконне усунення захисника від
участі у справі вважається порушенням права на
захист підозрюваного, обвинуваченого, підсудного. Заборона законодавця на оскарження постанови судді призводить до того, що можливе
порушення права на захист не може бути своєчасно усунуте судом вищого рівня, а в подальшому
це порушення тягне незаконність усього наступного провадження по справі. Крім того, таке положення закону унеможливлює своєчасне реагування на винесення суддею незаконної постанови, це стає можливим, на жаль, тільки при апеляційному оскарженні вироку в справі, що може
бути досить віддаленим у часі та втратити можливість поновлення. Ситуація, що склалася, унеможливлює своєчасне порушення кримінальної
справи щодо судді за постановлення завідомо
неправосудної постанови (ст. 375 КК України),
грубе порушення права на захист (ст. 374 КК
України), вчинення у будь-якій формі перешкод
до здійснення правомірної діяльності захисника
особи по наданню правової допомоги (ст. 397 КК
України). Зі ст. 61-1 КПК України потрібно виключити положення про те, що "постанова судді
про усунення захисника" не підлягає оскарженню, одночасно включивши положення "про можливість окремого оскарження шляхом подання

окремої скарги чи подання прокурора". Крім того, у тексті цієї статті потрібно зазначити, що
"подача скарги чи подання зупиняє набрання постановою судді законної сили."
У п. 17 Постанови Пленуму Верховного
суду України від 25 квітня 2003 р. № 4 "Про
практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження
строків тримання під вартою на стадіях дізнання
і досудового слідства" [9] зазначено, що подання
апеляції на постанову судді, винесену згідно з ч.
4 чи ч. 8 ст. 165-2 КПК України, тобто про затримання підозрюваного, обвинуваченого і доставку в суд під вартою чи продовження затримання до десяти діб, законом не передбачено.
З такою позицією погодитися не можна, оскільки
затримання підозрюваного, обвинуваченого стосується конституційного права особи на свободу
та особисту недоторканність, він повинен мати
право на оскарження затримання чи продовження його строку. У цьому випадку доцільно закріпити на законодавчому рівні право оскарження
таких постанов судді, але не в апеляційному порядку, а в порядку окремого оскарження, оскільки вони не мають суспензивного характеру та
ними не закінчується розгляд справи.
Стосовно відсутності у зацікавлених осіб
права на оскарження постанов судді про проведення обшуку (ст. 177 КПК), виїмки (ст. 178
КПК), огляду у житлі чи іншому володінні особи
(ст. 190 КПК України) така позиція законодавця
унеможливлює перевірку законності та обґрунтованості таких постанов судді, а оскільки в цих
випадках зачіпаються конституційні права осіб
(ст. 30 Основного Закону України), потрібно
обов'язково передбачити право їх окремого оскарження шляхом подання окремої скарги. У цих
випадках подання скарги не повинно зупиняти
набрання ними законної сили. Скасування постанови судді з зазначених питань повинно вести
до вилучення отриманих у результаті цих дій
доказів із засобів доказування.
Відсутність можливості оскарження постанови судді про призначення справи до судового
розгляду та внесення на неї подання прокурора
(ст. 245 КПК України) призводить на практиці до
певних проблем, зокрема, коли суддя відповідно
до ст. 253 КПК України вирішує ряд питань, у
тому числі про обрання, зміну чи скасування запобіжного заходу. При призначенні справи до
судового розгляду питання про обрання, зміну чи
скасування запобіжного заходу повинно бути
вирішене суддею в окремому процесуальному
документі – умотивованій постанові про застосу-
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вання, зміну чи обрання запобіжного заходу.
У цьому випадку належить розуміти положення
п. 2 ст. 253 КПК України так, що суддя повинен
вирішити питання про запобіжний захід і керуватися при цьому статтями 165,165-3 КПК України, тобто шляхом винесення відповідної постанови тільки з цього питання. В такому випадку
оскарження постанови судді про застосування,
зміну чи скасування запобіжного заходу повинно
відбуватися на підставі ч. 6 ст. 165-2 чи ч. 4 ст.
165-3 КПК України. У новому КПК України доцільно передбачити порядок оскарження таких
постанов шляхом подання окремої скарги. Подання скарги не повинно зупиняти виконання
постанови судді.
Стосовно інших питань, які підлягають вирішенню суддею у зв'язку з підготовкою справи
до судового розгляду, доцільно було б окремо
виносити постанови про відмову визнати особу:
законним представником обвинуваченого, потерпілим, представником потерпілого, цивільним
позивачем, цивільним відповідачем та їх представниками, а також про заходи щодо забезпечення цивільного позову. Оскарження постанов з
цих питань не повинно зупиняти їх виконання.
Можливість оскарження таких постанов надасть
змогу своєчасно відновити порушені права осіб.
Необхідно передбачити можливість оскарження постанов про зупинення справи та направлення справи за підсудністю (ч. 4 ст. 249 КПК),
оскільки існуюча заборона оскарження таких
рішень позбавляє сторони можливості захистити
свої законні інтереси. Неможливо виключити
випадків необґрунтованого зупинення справи
суддею чи необґрунтованого направлення справи
до іншого суду. Такі випадки мають місце в судовій практиці. З урахуванням наведеного потрібно виключити з КПК України ч. 4 ст. 249, водночас потрібно передбачити можливість окремого оскарження постанов судді про зупинення
справи або направлення її за підсудністю шляхом
подачі окремої скарги. У цих випадках оскарження постанов повинно зупиняти їх виконання.
Проблемним є питання визначення порядку оскарження постанови судді про повернення
справи прокурору, якщо прокурором суттєво порушені вимоги статей 228,232 КПК України, для
усунення виявлених порушень (ст. 249-1 КПК
України). Зокрема, ця стаття передбачає, що постанова судді оскарженню не підлягає, на неї
може бути внесено подання прокурором. Законодавцем не зазначено, в якому порядку таке подання може бути внесено. Наприклад, Верховним
Судом України підтримана позиція апеляційного
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суду Київської області, що у випадку винесення
рішення місцевим судом подання повинно бути
внесено в апеляційному порядку, а у випадку винесення апеляційним судом по першій інстанції, то в
касаційному порядку, про що слід зазначити у
КПК України. У новому КПК України доцільно
передбачити окремий порядок оскарження таких
постанов шляхом подання окремої скарги.
Зазначимо, що положення ч. 1 ст. 251 КПК
України - "скарга потерпілого у справах приватного обвинувачення повинна відповідати вимогам, установленим щодо обвинувального висновку" необхідно виключити, оскільки воно обмежує і ускладнює реалізацію особою її конституційного права на судовий захист (ст. 55 Конституції України). Крім того, у ст. 251 КПК України
не передбачена можливість оскарження постанови судді про залишення скарги потерпілого з
проханням порушити кримінальну справу в порядку ст. 27 КПК без розгляду, якщо вона не відповідає вимогам, установленим щодо обвинувального висновку. Така постанова, оскільки вона
перешкоджає подальшому провадженню у справі, підлягає касаційному оскарженню (після внесення змін і доповнень до редакції ст. 383 КПК
України Законом № 3323-IV від 12.01.2006 р.).
Безумовно, перелік судових рішень, які можуть
бути оскаржені, підлягає розширенню, але доцільно запровадити не апеляційне чи касаційне, а
окреме оскарження такої постанови судді, з внесенням відповідних змін до ст. 251 КПК України.
Законодавцем не передбачено права апеляційного оскарження постанов, винесених місцевими судами в порядку статей 409, 411 КПК
України щодо вирішення питань, зв'язаних із виконанням вироку. Враховуючи, що вирішення
таких питань може зачіпати законні інтереси
учасників судового розгляду, як свідчить судова
практика, апеляційні суди приймають до розгляду і розглядають апеляції на судові рішення, винесені в порядку статей 409, 411 КПК України.
Потрібно передбачити порядок оскарження таких постанов. Доцільно було б, щоб оскарження
цих судових рішень відбувалося не в апеляційному порядку, а шляхом подання окремої скарги.
Оскільки законодавцем надано право апеляційного оскарження постанов судді, винесених
із питань, пов'язаних із виконанням вироку, до
постанови Пленуму Верховного Суду України
від 21 грудня 1990 р. № 11 "Про практику застосування судами України процесуального законодавства при вирішенні питань, пов'язаних з виконанням вироків" [10] потрібно внести відповідні зміни і доповнення. У КПК України доцільно
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запровадити порядок окремого оскарження та
перегляду постанов судді, винесених у порядку
виконання вироку.
Стосовно постанов (ухвал), які виносяться
під час судового розгляду справи судом першої
інстанції до постановлення вироку чи іншого
судового рішення, яким закінчується провадження у справі, то більшість апеляційних судів вважають, що вони окремому оскарженню не підлягають, за винятком випадків, передбачених КПК
України. Заперечення проти них можуть бути
включені до апеляції на вирок чи інше судове рішення, яким закінчується розгляд справи в суді
першої інстанції. За такого підходу перевірка зазначених судових рішень переноситься на невизначений час, але права учасників процесу на їх
оскарження не порушуються, тому судді обґрунтовано пропонують внести відповідні зміни до ст.
347 КПК України. Така позиція знайшла відображення і у ч. 2 ст. 526 проекту нового КПК України.
Законом також не регламентований порядок відмови у прийнятті апеляції на судове рішення, яке не підлягає апеляційному оскарженню. Тому деякі місцеві суди, як свідчить судова
практика, направляють апеляції на такі рішення
до апеляційного суду і питання про відмову в
прийнятті апеляції вирішується апеляційною інстанцією. В інших випадках місцевий суд повертає заявнику апеляцію, вказуючи в супровідному
листі, що судове рішення не підлягає апеляційному оскарженню, або виносить постанову про
це. На думку апеляційних судів, місцевий суд не
повинен приймати апеляцію, яку подано на судове рішення, що не підлягає оскарженню, а повертати заявникові процесуальним документом з
посиланням на відповідну норму закону. Враховуючи, що у ст. 352 КПК України передбачені дії
головуючого щодо апеляції, поданої з порушенням вимог ст. 350 КПК України, Верховний Суд
України вважає за доцільне ст. 349 КПК України
доповнити посиланням на те, що суд (суддя) повинен винести постанову про повернення апеляції, яка подана на судове рішення, що не підлягає
оскарженню.
Проблематичним є застосування у судовій
практиці положень ст. 382 КПК України, згідно з
вимогами якої апеляції на постанови судді, винесені в порядку, передбаченому статтями 52-2,
165-2, 165-3 КПК України, повинні бути розглянуті не пізніше, як через три доби після їх надходження до апеляційного суду. Розглянути апеляцію, на думку суддів, у цей термін проблематично, оскільки потрібно витребувати відповідні
матеріали із місцевого суду, поінформувати уча-

сників процесу. Доцільніше було б, якби апеляції
по таких справах направлялися через місцеві суди з приєднанням відповідних матеріалів, і строк
їх розгляду в апеляційному суді був би більш
реальним. З цих питань необхідно запровадити
процедуру окремого оскарження. [11, с.56]
Висновки. Об'єктом апеляційного оскарження доцільніше вважати рішення суду першої
інстанції, яким закінчується розгляд справи, крім
випадків, установлених КПК України. Аналіз
історичного досвіду та сучасна закордонна практика існування окремого порядку оскарження і
перегляду судових рішень дає підстави визнати
доцільним запровадження в Україні аналогічного
порядку перегляду не в апеляційному, а в порядку окремого оскарження судових рішень, якими
не завершується розгляд справи по суті і які винесені як суддею (слідчим суддею) в досудовому
провадженні, так і суддею (судом) у стадії судового розгляду кримінальної справи. Суб'єктами
окремого оскарження повинні бути сторони та інші
особи, інтересів яких стосується судове рішення, та
представники цих осіб. Перегляд судових рішень
місцевих судів у порядку окремого оскарження
належить здійснювати апеляційним судам областей та прирівняним до них судам.
Перегляд судового рішення в порядку
окремого оскарження надасть можливість його
своєчасного скасування або зміни судовою інстанцією вищого рівня в разі невідповідності вимогам закону.
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Summary
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main ways of their solution are determined.

122

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 474. Правознавство.

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 електронних носіях) поряд з роздрукованим на принтері рукописом.
1.4. Якщо електронний носій надсилається поштою, необхідно старанно упакувати його і захистити від
можливих пошкоджень максимально жорсткою упаковкою.
1.5. На електронному носії 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 електронного носія: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжирний курсив - суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділення
не допускаються!
1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого боку.

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