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СОЦІАЛЬНО - ІСТОРИЧНІ КОНСТАНТИ
ПРАВОВОГО ПІЗНАННЯ
Право як соціальне явище, безперечно, зумовлюється специфікою функціювання і розвитку самого соц іуму. На думку Б.О. Кістяківського, “…немає більш загальноприйнятого положення, ніж те, що право є соціальним явищем. З цього положення, цілком очевидно, має
випливати висновок, що право і слід вивчати передусім у
його соціальних проявах, тобто його необхідно досліджувати соціально-науково”.[1,c.341] Воно є породженням
соціуму, призначене для забезпечення його цілісності,
тому не може не визначатися дією цілої низки фундаментальних факторів соціально-історичної природи. Право
регулює не просто поведінку окремого індивіда, а його
поведінку серед інших і стосовно інших індивідів. Тобто
правова регулятивність обов’язково передбачає більше
ніж одну особу, іншими словами, правова регулятивність завжди соціально константна.
В історії правової думки ми знаходимо чимало прикладів тотальної соціологізації права, основним завданням
якої було підкреслити генетичну та функціональну зумовленість правовідносин відносинами соціальними. Право тут
поставало не якоюсь надсуспільною силою, а специфічною
формою відносин між людьми, тобто формою самих соціальних відносин, і тому таких, що мають чисто соціальну
природу. “Центр тяжіння розвитку права у наші дні, як і в
усі часи, - не в законодавстві, не в юриспруденції, не в судовій практиці, а в самому суспільстві”,[3,c.12] - підкреслював
Є.Ерліх. Даний тип праворозуміння став концептуальною
основою соціологічної юриспруденції.
Звичайно, важко заперечувати соціальне походження, призначення і визначеність права, що є очевидним для кожного суб’єкта, приналежного до певного
конкретного соціуму. Але очевидне принаймні не завжди
збігається з достовірним. Редукція права до соціальних
взаємодій (Є.Ерліх до нього відносить навіть моду) нівелює саме право, через що воно зливається з самими соціальними відносинами і зникає як самостійний феномен;
вони стають тотожними і нерозріненими. Тоді виникає
питання: чому мова йде про право як про феномен, який
ми позначаємо терміном “право” на відміну від терміну
“суспільство”? Намагаючись обгрунтувати соціальну детермінованість права, соціологічна школа звела його до
соціальних відносин і внаслідок цього втратила саме право, знівелювала його специфіку. Це була крайність, що
пояснюється реакцією на панування юридичного позитивізму, котрий акцентував увагу саме на специфіці правового матеріалу, вираженого у формі нормативного акту,

без урахування соціальних умов його прийняття. Абсолютизація правової специфіки та соціальної детермінованості права у вказаних напрямах виконала своє історичне
завдання: тепер уже не можна заперечувати наявності як
цієї власне правової специфіки, так і соціальної зумовленості права. Але саме тому ще гостріше постає питання
про механізм взаємодії права і соціуму як тотожновідмінних, специфічно-універсальних феноменів буття.
Одним із найпоширеніших є погляд, згідно з яким
право як інструмент організації соціальних взаємодій постійно ускладнюється разом із ускладненням самих цих
взаємодій. Тому можна говорити про темпорально лінійний прогрес права, зумовлений прогресом самого
суспільства. Тут дія соціально-історичної константи проявляється у формі прямої причинної зумовленості загал ьного розвитку права. Промовистим прикладом може слугувати еволюція права у Римській імперії.
Так, відомо, що рівень розвитку римської системи
права значно перевищував диференційованість систем права, які функціювали у середньовічних державах післяримської епохи. Самі історичні умови тут не вимагали, скажімо,
порівняння права jus qentium, призначеного для регулювання різноманітних взаємин із захопленими державами,
що складали провінції великої імперії, зі своїм власним національним правом, jus honorarum. Таке порівняння в пізнавальному відношенні неминуче призводило до спостереження загальних моментів, схем і формул при розв’язанні
типових правових спорів у різних національних правових
системах і, отже, до висновку про необхідність удосконалення власної правової системи у напрямку розробки універсального правового механізму. Викликані об’єктивними
соціально-історичними умовами процедури порівняння
правових норм неминуче висвітлювали певні переваги чи,
навпаки, недосконалості власних правових методів і схем,
що сприяло утвердженню загальної гносеологічної тенденції в розвитку права, зрозумілої як складний пізнавальний
процес виявлення універсальних правових структур. Тут
ми бачимо, як історичні умови слугували каталізатором
пізнавально-правових процесів.
Дія вказаних соціально-історичних обставин дає підстави зробити припущення про наявність у розвитку права певної закономірності, пов’язаної з виникненням і функціонуванням саме таких масштабних соціальноісторичних утворень: наявність протягом тривалого часу
імперії завжди є активізуючим фактором у розвитку пр ава. Історичних підтверджень тут стільки, скільки існувало
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імперій. Дігести Юстиніана, прецедентне право, Кодекс
Наполеона, Германське цивільне уложення, Зведення
законів Російської імперії і т.ін. – усе це свідчення істотних правових наслідків дії специфічних соціальноісторичних причин і умов на розвиток і функціонування
права. Імперія – це завжди якісно новий рівень функціонування соціального організму. Для свого виживання
йому об’єктивно необхідне забезпечення більш складних
форм соціальних взаємодій, тому неминуче не тільки врахування всіх попередніх досягнень юридичної техніки, а й
пристосування їх до нових історично та соціально визначених умов, що означає не що інше, як подальшу розробку цієї юридичної техніки і правової теорії. Імперія завжди була для права таким зовнішним соціальним чинником, який неминуче викликав його внутрішній розвиток.
Якщо такої реальної кореляції не утворювалось, імперії
відносно швидко розпадалися. Важливими каталізаторами правового розвитку тут поставала ціла низка взаємопов’язаних чинників: а) необхідність організації соціальних-економічних взаємодій державно-територіальних
утворень, що входили до складу імперії; б) необхідність
урахування національно-правових особливостей цих
утворень; в) необхідність забезпечення політичної стабільності в імперії. Кожен з цих факторів вимагав ретельного аналізу як специфічних особливостей соціальноекономічного, політичного та національного розвитку
народів, які входили до імперії, так і виявлення загальних
елементів, притаманних кожному з них, які саме й умо жливлювали спільне існування в єдиному державнополітичному утворенні. Виявлення таких спільних елементів було життєво важливим для імперії, бо саме вони
здатні були блокувати завжди наявні в таких утвореннях
відцентрові сили. Відсутність або ігнорування таких загальних елементів рано чи пізно призводили до того, що
вказані сили ставали причиною поступового розхитуваня
імперії, а потім і її остаточного розвалу.
Отже, умови історичного утворення й існування імперій об’єктивно викликали необхідність інтенсивного
правового мислення, різнопланових практико-юридичних
досліджень, спрямованих на врегулювання, згладжування
політико-правових суперечностей і розбіжностей між
метрополією та колоніями. Наслідком цих історично зумовлених досліджень часто-густо ставало виявлення фундаментальних принципів права, розвиток низки його
інститутів, удосконалення юридичної техніки. Вершиною
ж юридичного мислення і навіть правової теорії в імперії
було здійснення кодифікації існуючого законодавства і
видання єдиного Зведення законів, яке так само історично
мало слугувати консолідації земель і соціального розвитку
в імперії.
Проте всесвітня історія права не дає підстав для однозначного твердження про лінійно-прогресивний, темпорально спрямований його розвиток. Немає прямої взаємовідповідності між історичним періодом розвитку сус6

пільства і рівнем досконалості використовуваних на д аному етапі правових інститутів.
У період феодалізму стає очевидним, що загальна
тенденція такого впливу ще не розкриває специфіки дії
соціально-історичної константи на розвиток і функціювання права в інших конкретно-історичних суспільствах.
Тут механізм її дії значно складніший і не зводиться до
прямої соціальної детермінації. Наприклад, з вище викладеного напрошується питання: якщо імперія є каталізатором гносеологічно-правових процесів, то які соціальноісторичні причини впливали на розвиток права в середні
віки, період роздрібненості, які причини з цього погляду
зумовлюють пізнавально-правову інтенсивність сьогодні,
коли імперії, здається, відійшли в минуле?
У період класичного феодалізму вже не діяв той соціально-історичний фактор, який об’єктивно стимулював
концептуальний розвиток і нормативне ускладнення правової системи (наявність величезної території, що охоплювала десятки держав, і необхідність регулювання відносин між метрополією і провінціями). Не було нагальної
потреби порівняння власної правової системи з системами інших націй, оскільки господарство мало переважно
натуральний, замкнений цикл, а наявність князівськотериторіальної роздрібненості зі своїми власними грошовими одиницями не сприяла значній міжнародній торгі влі. Зате діяли фактори, які сприяли розвиткові різноманітних етнічно визначених форм звичаєвого права. Власне
звичаєве право повною мірою обслуговувало економічне
та повсякденне життя, а до елементів римського права
зверталися лиш у випадках виникнення складних казусів.
Тому, період феодалізму можна визначити як такий, що
історично мав на меті формування спочатку етнічно народної, а потім і національної правової визначеності.
Без цього періоду важко уявити можливість становлення
будь-якої національної правової системи. Обов’язковим
мав бути історичний період насичення дискретних етнічно-соціальних структур національною есенцією. Звичаєве
право періоду середньовіччя саме й виконувало таку ф ункцію накопичення й вираження народного духу.
Водночас не переривався й розвиток власне пр авової теорії, вершиною якої до того було римське право. Але розвиток її мав у середньовіччі швидше латентний характер. З XI-XII століття спочатку в Болонському університеті, починаючи з Ірнерія, а пізніше в
університетах Монпельє і Тулузи здійснюється поглиблене вивчення Дігестів Юстиніана. У процесі ретельного тлумачення глосаторами (Булгар, Рогеріус, Альберікус, Бассіанус, Пілліус, Вакаріус, Одофредус, Ацо,
Аккурсіус) і постглосаторами (Раваніс, Луллій, Барт оло, Бальд) вказаних текстів і, відповідно, коментарів до
них поступово виявляються й систематизуються основні положення та принципи римського права, котре
постає як надзвичайно розвинута, складна й глибока
теоретична система. Інтенсивний розвиток її в най-
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ближчі два-три століття свідчить, що на цей час право
у своїй сутності вже є самодостатнім духовним феноменом, відносно незалежним від характеру, форм і
сили соціальних процесів. Правом було досягнуто т акого значного духовного й теоретичного рівня сам оідентифікації, самовизначення та гносеологічного п отенціалу, що надалі вона стала розвиватися передусім
на основі внутрішніх джерел наявного категорійн ого
апарату, постулатів і принципів. Експлікація права, як
онтологічно й теоретично обгрунтованої системи
принципів, інститутів і норм, стала тепер основною
формою його вдосконалення і саморозвитку.
Отже, можна стверджувати, що саме в період середньовіччя в досить очевидній формі проявляється факт відносної незалежності права від загальних процесів соціального розвитку. Воно не тільки існує в структурі соціуму,
обслуговує його, але й є самодостатнім, внутрішньо цілісним і незалежним соціальним феноменом. Іншими словами, право не тільки є породженням і функцією соціуму, але
й може розвиватися відносно незалежно від соціуму і навіть
впливати і визначати розвиток останнього. Якоюсь мірою
право відтепер почало своє існування не тільки у суспільстві, а й поряд із ним. У римський період настільки інтенсивними і різноманітними були соціальні впливи на розвиток
права, що основним завданням тут могло бути лише намагання хоча б охопити правом наявну соціальну практику та
якось систематизувати її в нормативній формі. Історичні
умови не давали часу на які-небудь серйозні спроби теоретичного обгрунтування накопиченого правового матеріалу,
оскільки практика значно випереджала можливості її рефлексії. Тому римські юристи з недовірою ставилися до
будь-яких спроб давати визначення юридичних понять,
адже досвід переконував, що постійно оновлюваний практичний досвід зруйнує будь-яке з них, що не вписуватиметься у вузькі межі визначення.
Саме цим і пояснюється та обставина, що тільки наприкінці існування Римської імперії, коли вже не було
колишньої інтенсивності економічного й політичного
життя, була здійснена фундаментальна кодифікація накопиченого правового матеріалу з елементами теоретичного
узагальнення (Кодифікація Юстиніана). Попередні ж кодифікації були викликані скоріш за все практичними потребами користування законодавчими актами. Отже, тут
можна говорити про певну закономірність: як тільки
практика, соціальна активність за певних історичних умов
послаблюються у своїй інтенсивності, то з’являється можливість осмислення й узагальнення накопиченого матеріалу. Відбувається своєрідна теоретична сублімація
практичної та соціальної стагнації.
Тому аналогічну ситуацію ми спостерігаємо в німецькій класичній філософії, яка досягла своїх світових
вершин саме в період значного соціально-економічного
занепаду як теоретична реакція на політичні події в сусідній Франції. Однак рефлексія ще не завжди означає

самодостатності й можливості внутрішнього розвитку.
Він можливий тільки за умови накопичення достатнього
емпіричного і концептуального потенціалу для цього.
Середньовічний етап внутрішнього теоретичного розвитку права саме й свідчить про те, що в цей час воно д осягло такого рівня. Відбувався своєрідний паралел ьний
розвиток права і суспільства: правова теорія за рахунок
глосаторів і постглосаторів розбудовувалась у сучасну
теоретичну систему категорій і принципів, а соціальний
розвиток існуючих тоді державних утворень цілком
задовольнявся використанням звичаєвого права. Якщо у
першому випадку виконувалася функція формування
теоретичної конструкції такого самодостатнього соціального феномену як право, то в іншому випадку
об’єктивно виконувалася функція соціально-історичної
заангажованості права, його зв’язку з повсякденними
потребами етнічних соціальних утворень і поступового
накопичення елементів національної визначеності як
наслідку духовно-культурного вираження історичного
досвіду цих утворень.
У будь-якому випадку саме середньовіччя вперше
показало, що право може розвиватися відносно незалежно від безпосередньої дії соціальних детермінант. Як геометрія в Стародавньому Єгипті виникла з практичних
потреб землемірства, але згодом уже самостійно розвив алася на підставі своїх власних постулатів (аксіоми Евкліда), так і правова теорія досягла такого рівня, що змогла в
подальшому на основі власного пізнавального потенціалу
будувати різноманітні юридичні конструкції, розвивати
свої принципи і методи.
Це не означає, звичайно, що право перестало потребувати соціальної практики. Відсутність її перетворила б його
в набір абстрактних юридичних схем і рано чи пізно призвела б до виродження, оскільки втрачено було б основне
онтологічне джерело правового розвитку. Однак відсутність інтенсивних соціально-економічних процесів тепер
уже не означає обов’язкової зупинки розвитку правової
думки, правової теорії. Сучасна правова теорія бере свій
початок саме з періоду середньовіччя, а географічно - з правових штудій Ірнерія в Болонському університеті. Правова
ж думка завжди була істотною складовою правової системи будь-якого суспільства і неминуче впливала на її розвиток. Відтепер же вона отримала можливість бути ще й відносно незалежною, самодостатньою, забезпечувати свій
розвиток завдяки власній інтелектуальній інтенсивності.
Можна стверджувати, що з цього часу розвиток права в
суспільстві відбувається у двох відносно незалежних формах – соціально-правовій і теоретико-правовій. Остання
реалізується й у випадку неадекватних соціальних факторів,
тобто таких, які не завжди сприяють розвитку правової
теорії. Соціальна ж форма розвитку права може як потребувати для свого функціонування досить складних юридичних конструкцій, так і не відчувати особливої потреби в
них, як це було переважно в період середньовіччя. Тоді на
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практиці використовуються спрощені соціально, історично
й етнічно визначені юридичні схеми.
Кінець середньовіччя і початок Нового часу характеризуються історичним процесом поступового зближення двох вказаних форм розвитку права, а саме: накопичена в період панування звичаєвого права національна енергія все більше потребує теоретичних форм правового вираження. На завершальному етапі формування націй у
період буржуазних революцій відбувається процес органічної інтеграції теоретичних конструкцій права, вироблених у попередні часи юридичною наукою, і національних форм соціальної самосвідомості, історично розвинутих у відповідних територіально-державних утвореннях.
У юридичній науці цей процес прийнято позначати як
рецепція римського права європейськими правовими системами. Причому під римським правом тут розуміються
не ті первинні тексти, з якими почали працювати юристи
у XI-XII столітті, а систематизована юридична теорія, що
в експлікованій, витлумаченій і уточненій формі охоплювала основні постулати, принципи, схеми й універсальні
формули найважливіших правових інститутів. Термін
“римське право” по суті означав історичну форму сучасного для XIX ст. рівня розвитку юридичної теорії. Для її
становлення надзвичайне значення мали твори
Ф.К.Савіньї (“Історія римського права у середні віки” у 6ти т., 1815-1831; “Система сучасного римського права” у
8-и т., 1840-1849) та Р.Ієринга (“Дух римського права на
різних ступенях його розвитку” у 4-х т., 1852-1865). Накопичений теоретичний матеріал знайшов своє плідне втілення у становлені основних європейских форм національно-правових систем. Система загального права (прецедентне право), романо-германська (континентальна) система права – це форми історичного поєднання національної самосвідомості відповідних народів з досягнутим на
той час рівнем правовї теорії. Це поєднання формально
завершилось у здійсненні значної кодифікаційної роботи і
виданні національних кодексів на зразок Кодексу Наполеона (1804) та Германського цивільного уложення
(1900). Такого поєднання теорії та національно-правової
визначеності вимагали принципово нові соціальноісторичні умови розвитку европейських держав. Воно
було неможливим на попередніх етапах: як теорія, так і
національна самосвідомість не досягли ще того ступеня
концентрації та насиченості, які б дозоляли говорити про
якийсь принципово новий, якісний рівень у їхньому розвитку. До того ж соціально-економічні умови ще не вимагали значної інтенсифікації вказаних процесів, тут також
відбувалося поступове еволюційне накопичення
економічної міцності, яка тільки згодом буде потребувати
простору для своєї реалізації та розгортання.
Становлення національних держав буржуазного типу й виникнення нових імперій у цей період знову актив ізували правові дослідження. Необхідно було не тільки в
єдиних законодавчих актах урахувати особливості право8

вих звичаїв різних місцевостей, а й специфіку історичної
ситуації, її перспективи, і все це мало відповідати досягнутому на той час рівню юридичної науки (показова в
цьому відношенні історія створення Кодексу Наполеона).
Разом із формуванням потужних національних держав та
імперій світ вступив до нового етапу правового розвитку
– етапу функціонування регіональних національноправових сімей зі своїми внутрішніми принципами і закономірностями розвитку.
Ретроспективний аналіз історичних етапів розвитку
правової науки і практики дозволяє вже на даному етапі
дослідження зробити певні висновки щодо дії соціальноісторичних факторів на вказані процеси. На першому
етапі (до V ст. н. е.) розвиток права і правової думки перебував у прямій, безпосередній залежності від соціальноісторичних умов, які слугували основними детермінантами еволюції та вдосконалення правового мислення, ро зробки і накопичення юридичних схем, різноманітного
практичного досвіду. На другому етапі (середньовіччя і
до XV-XVI ст.) переважна відсутність інтенсивних соціально-економічних процесів призвела до значного послаблення впливу соціальних факторів на загальний розвиток
юридичної практики і правової теорії.
У цьому відношенні і перший і другий етапи яскраво
свідчать про те, що однією з первинних форм дії соціальноісторичної константи на процеси правового пізнання, характер їх інтенсивності є безпосередня дія соціальноісторичних факторів на пізнавальні процеси у праві.
Проте другий етап водночас показав, що право вже
досягло такого рівня концептуальної та структурної самодостатності, що воно може розвиватися в теоретичному
плані відносно незалежно від соціально-історичних впливів. Право стало самостійним теоретико-пізнавальним
явищем, специфічним феноменом культури, і розвиток
його тепер став зумовлюватися передусім власними внутрішніми закономірностями. Саме на другому етапі формується така властивість соціально-історичної константи,
як здатність опосередкованої дії на пізнавальні процеси
у праві. Вона проявляється в тому, що відтепер у суспільстві вже відбувається паралельний, відносно незалежний
розвиток правової думки, юридичної теорії та соціальної
практики. Звичайно вони взаємодіють, потребують одне
одного, оскільки важко собі уявити якийсь момент функціювання соціуму без правового оформлення. Проте середньовіччя вже показало, що правова теорія може бути
значно вищою за своїм розвитком, ніж реальні потреби
соціальних взаємодій: як правова думка тут особливо не
впливала і не визначала соціальний розвиток, так і суспільні потреби особливо не зумовлювали розвиток юридичної науки.
Опосередкованість дії соціально-історичної константи проявляється в тому, що об’єктивно в суспільстві
завжди є потреба в розвинутій теорії незалежно від реаль-
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ного стану суспільних відносин. Більше того, теорія тільки тоді може адекватно відповідати на актуальні запити
практики, коли сама значно її випереджає. Теорія, з одного боку, є узагальненням практики, з іншого – вона сама
здатна формувати практику. Коли ж соціальні запити до
права не є інтенсивними, питання його концептуального
розвитку відддається на розсуд самого права, а дія соціальної константи проявляється скоріше в очевидній мо жливості майбутніх запитів до права і майбутньої актуалізації потенціалу юридичної теорії. Опосередкованість дії
константи саме й проявляється в соціальній потребі майбутніх актуалізацій права.
Третій етап розвитку права (XVII – середина XX
ст.) підтвердив істинність того факту, що рано чи пізно в
суспільстві виникає потреба у використанні тих теоретичних досягнень, які досі здобуті в юридичній науці на основі внутрішніх законів розвитку. Вказаний період характеризується двома найважливішими для розвитку права
соціальними тенденціями, які значною мірою визначили
ступінь інтенсивності практичних і теоретичних перетворень: 1) процеси виникнення національних держав, що
супроводжувались, як правило, розробкою і прийняттям
найдосконаліших на той час цивільних кодексів, у яких
знаходили своє поєднання попередні процеси теоретизації та націоналізації правової думки; 2) історичні процеси
формування імперій, які також вимагали оперативного
правового осмислення й реагування, оскільки об’єктивно
ставили проблему виявлення загальних правових підстав
економічної та політичної взаємодії народів і державних
утворень, які добровільно чи примусово приєднувалися
до складу імперії. Вказані два соціально-історичні чинники були основними зовнішніми детермінантами розвитку
права на означеному етапі (найбільша їх дія характерна
для XIX ст.).
Знову ж таки проявилася цікава гносеологічноправова закономірність, пов’язана з інтенсифікацією розвитку правої науки і практики в умовах історичного формування імперій. Вона свідчить не про якусь імперіалі стичну природу права, а про те, що найважливішими детермінантами його розвитку є логічна необхідність вия влення загальних рис у національно визначених правових
системах і розробка такого правового поля у власному
законодастві, в якому могли б максимально органічно
взаємодіяти загальновизнані правові конструкції та національно означені форми правової поведінки, зумовлені
історичним формуванням специфічних типів національно-культурної ментальності. Іншими словами, в умовах
імперії завжди доводиться розв’язувати одну з найскладніших проблем правового розвитку – ідеологічного й теоретичного узгодження об’єктивно загального та
суб’єктивно національного в праві. Ті імперії, в яких або
ігнорувалась, або недооцінювалась ця проблема, значно
швидше розвалювалися під тягарем чи то застарілих правових форм соціальної самоорганізації, чи деструктивної

дії різноякісної національно-правової енергії своїх складових. Приклад розпаду Радянського Союзу, історичного
спадкоємця Російської імперії, є яскравим свідченням
абсолютизації тенденцій правової уніфікації за рахунок
ігнорування правовї специфіки національної компоненти.
Останні десятиліття XX ст. характеризуються поступовим переходом до четвертого етапу розвитку права, в якому соціально-історичні фактори знову ж таки
значно інтенсифікують можливості його теоретичної експлікації, але вже на якісно іншій основі. Мова тепер не
йде, звичайно, про імперії, але сама логічна структура цих
соціальних детермінант принципово не змінилася, тобто
якісна природа соціальних факторів інша, а схема концептуалізації права така ж. Специфіка сучасного етапу полягає у можливості розрізнення в ньому двох чітко виражених тенденцій впливу соціальних факторів на пізнавально-правові процеси – світових і європейських детермінант
розвитку права.
На рівні глобальних соціально-історичних процесів
найбільш важливими у цьому плані є: 1) інтенсифікація
міжнародних економічних, політичних і культурних взаємодій; 2) технологічна революція у сфері інформаційних
систем і телекомунікаційних зв’язків. Обидві обставини
тісно між собою пов’язані. Адже значний економічний
розвиток багатьох країн неминуче ставив проблему світової товарної експансії, а отже, потребував істотного ро зширення міжнародних контактів і взаємодій. Це ж актуалізувало потребу у відповідних телекомунікаційних технологіях. Водночас інформаційно-комп’ютерна революція, система супутникового зв’язку, телекомунікаційна
мережа Internet і т. ін. самі стали причиною принципово
нового рівня інтенсифікації міжнародного співробітниц тва та економічного розвитку. Така ситуація не може не
накладати свій відбиток і на стан правового аспекту цього
співробітництва, адже тільки у правовій формі воно і можливе. Тому істотні трансформації, які сьогодні відбув аються на рівні глобальних соціально-економічних взаємодій, неминуче впливають і на історичну специфіку сучасного розвитку права як конструктивної умови цивілізаційного процесу загалом.
У чому це проявляється? Перш за все, найхарактернішою тенденцією сучасного правового розвитку, зумовленою особливостями глобальних соціально-політичних
процесів, є тенденція до уніфікації національних закон одавств, їхня спрямованість на пристосування до світових
стандартів нормативного регулювання відносин. З одного
боку, це викликано, як зазначалося, необхідністю акти вного включення у світове співтовариство, з іншого ж –
ігнорування вироблених світовою практикою нормативних конструкцій так чи інакше свідчило б (як показник)
про реальне відставання у правовому відношенні від середньосвітового рівня. Для права характерна досить схожа властивість закономірної взаємодії з соціально економічним розвитком у країні, як це спостерігається
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стосовно вже зазначених інформаційно-комунікаційних
систем: випереджаючий розвиток права “підтягує” до
відповідного рівня соціально-економічні процеси, активізація ж останніх потребує відповідного права. Сам же
процес уніфікації національної правової системи, набл иження її до загальноприйнятих світових схем завжди вимагає досить складної, напруженої пізнавальної роботи. І
вона ніколи не перетвориться на суто технічну роботу,
оскільки повна уніфікація національних законодавств
взагалі принципово неможлива. Адже саме національна
константа є тим первинним природним джерелом, який і
визначає культурно-історичну специфіку активних стереотипів правової поведінки, забезпечує динамізм, цілі сність і внутрішні джерела розвитку правових систем. Тому асиміляція міжнародних правових стандартів є завжди
інтелектуальним процесом концептуального і практичного пристосування їх до вже прийнятих і випробуваних
національних форм поведінки.
Отже, сучасний (умовно позначений нами як четвертий) етап розвитку права як гносеологічного процесу
можна охарактеризувати як етап якісно нової дії соціал ьно-історичної константи, пов’язаний з суттєвою інтенсифікацією на світовому та європейському рівні їх міжнародних економічних, політичних і культурних зв’язків.
Причини цієї інтенсифікації, розглянуті вище, значно зумовили й особливості нинішнього етапу пізнавальноправового процесу, пов’язані з максимальною нейтралізацією та нівелюванням національного чинника в розвитку
загальнотеоретичної концепції права. Для порівняння
порівняємо всі чотири етапи з погляду дії соціальноісторичної константи:
1. Етап римського права – накопичення різноманітного юридичного досвіду і переважно емпіричний розвиток права під безпосереднім впливом інтенсивного розв итку соціально-економічних умов. Етап безпосередньої дії
соціально-історичної константи.
2. Етап середньовіччя – латентний розвиток правової теорії на основі внутрішніх джерел концептуалізації та
початок формування замкнутих національно визначених
правових систем на основі звичаєвого права. Етап опосередкованої дії соціально-історичної константи.
3. Етап формування імперій і національно-правових
ситем XVII-XIX cт. (Новий час) – об’єднання тенденцій
національно-правового розвитку і теоретичних досягнень
правової науки в обгрунтуванні національних систем права сучасного типу. Етап національно визначеної дії
соціально-історичної константи.
4. Сучасний етап світової та європейської інтеграції – інтенсифікація соціально-історичних факторів, що
детермінують потребу в порівняльних теоретикоправових дослідженнях, спрямованих на виявлення універсальних нормативних структур, здатних концептуально асимілювати національно визначені правові конструк10

ції і виразити їх у загальнотеоретичній і загальноприйнятній формі. Етап національно індиферентної дії соціально-історичної константи.
Логічно продовжуючи дану періодизацію, можна
зробити передбачення, що наступним етапом гносеологічно-правового процесу (звичайно, під впливом відповідних соціальних чинників) буде виявлення фундаментал ьної ролі національних факторів як істотних, концептуально-структурних детермінант правового розвитку. Адже в
історії завжди спостерігалася періодичність зміни відповідних хвиль націоналізму й інтернаціоналізму - чи то у
формі християнській, чи у комінтернівській, але сама гносеологічна схема національних форм структуризації правової дійсності до цих пір глибоко не досліджена.
Як видно з наведеної ретроспективної схеми, на всіх
етапах розвитку права соціальна детермінанта здійснюв ала значний вплив на пізнавальні процеси, що відбувалися
у сфері правового мислення. Історичні умови завжди безпосередньо чи опосередковано визначали попит на теоретичну розробку юридичних конструкцій, які рано чи пі зно впроваджувались у сферу соціальної практики.
Така ситуація взаємозв’язку права з суспільством, у
якому воно функціонує, стало підставою для досить
спрощеного марксистського твердження про однозначну
детермінацію права законами відповідної соціальноекономічної формації, до якої воно належить. По суті,
марксистська концепція права є соціологізаторською,
оскільки розглядала його тільки як функцію суспільства:
право породжується суспільством, обслуговує його функціонування, і отже, повністю визначається суспільством,
до якого належить; право виникає разом із державою як
знаряддя утримання в покорі класів, що експлуатуються ,
тому в комуністичному суспільстві, де не буде класів,
держава зникає, а право, як зазначав К.Маркс, “вивітр юється”. Соціологічний редукціонізм є найхарактернішою
рисою марксистського підходу до аналізу всіх явищ духовного-культурного плану як прояв принципово матеріалістичної філософської позиції. І навіть коли він
пом’якшується твердженням про те, що економічні умови
тільки в кінцевому підсумку визначають особливості рі зноманітних ідейно-теоретичних напрямів, течій і процесів, то це явно не спрацьовує стосовно права як “надбудови”, яке в ієрархії соціальних взаємодій найближче (разом
із політикою) розташоване до економічного базису суспільства. Розглядати право як самостійний і самодостатній
духовний феномен у марксистській традиції якось не було
прийнято, що досить просто пояснюється її основними
класово-економічними постулатами. Очевидно, що “право є частиною суспільного цілого. З цього цілком вірного
теоретичного положення роблять однак невірний методологічний висновок, що право не можна вивчати ізольовано, бо частина залежить від цілого”, - слушно зазначав
Б.А.Кістяківський [1, c.342]. І справді, якщо співставити
загальний історичний розвиток права з фактичним вико-
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ристанням правових інститутів у тому чи іншому конкретному суспільстві, то виявиться ціла низка неузгоджених
положень марксистської концепції стосовно соціологічно
редукованої природи права. Наприклад, незрозуміло, чому юридичні конструкції, розроблені в межах римського
права, успішно використовувалися у буржуазну епоху,
тобто в іншій соціально-економічній формації, коли діяли
вже якісно інші історичні чинники. Коли заперечити, що
вказані рабовласницька та капіталістична формації однаково належать до типу експлуататорських, то як тоді пояснити використання більшості універсальних, скажімо,
цивільно-правових принципів і в період так званого розвинутого соціалізму, який, згідно з концепцією, до такого
типу формацій не відноситься? Питання риторичне, оскільки саме вже натякає на існування певного типу правових положень, непідвладних ані часові, ані конкретним
соціально-історичним умовам. Саме на цій обставині
зроблено акцент у природно-правових концепціях, де,
навпаки, повністю нівелюється вплив соціальних чинників на розвиток і пізнання права, що, безперечно, є протилежною крайністю.

Звичайно, історичний розвиток суспільства неминуче впливає на характер і форми правової практики і пр авового пізнання. “У міру розвитку соціального знання, зазначає М.І.Козюбра, - ступінь правильності мотивації
правових вимог зростає. Право більш високого історичного типу (якщо говорити про нього в цілому), звичайно,
містить більше достовірного знання, втілюваного в “поясненні” своїх вимог, ніж право, що віджило. Водночас
було б направильно ставити пізнавальний момент у праві
в пряму залежність від розвитку соціального знання”[2,
c.90]. Тому й постає принципове питання про механізм дії
соціально-історичної константи у структурі пізнавальноправових процесів.
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СПЕЦИФІКА ДЖЕРЕЛ КАНОНІЧНОГО ПРАВА ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ЯК ТЕОРЕТИКО ПРАВОВА ПРОБЛЕМА
Право як складне суспільне явище формується
під впливом багатьох факторів. Одним з найважлив іших з них, на нашу думку, є релігійний, що визн ачає
історико-ментальну специфіку системи права конкр етного адміністративно-територіального об’єднання.
Релігія, як явище, що з найдавніших часів відігравало
велику роль у етно- та культурогенезі, не втратила
свого впливу і сьогодні, адже релігійні організації і
досі залишаються, практично, формою наймасовіш ого об’єднання громадян.
Відомий дослідник історії права Гарольд
Дж.Берман вважає, що “…витоки основних інстит утів,
понять та цінностей західних правових систем лежать у
релігійних обрядах, літургічних нормах та доктринах
ХІ-ХІІ століть” [1, с. 165]. Саме в цю епоху відбувалося
формування основних засад правових систем Заходу. З
подібним висновком можна погодитись і щодо вітчизняної правової системи, адже Україна як слов’янська
держава згідно цивілізаційного підходу до типології
держав належить до т.зв. “православно-християнських”
цивілізацій [9, с. 546]. Незаперечним є факт вирішального впливу православної Церкви на процес національної самоідентифікації українського народу, на ранніх
стадіях якого релігійна та національна приналежність
навіть повністю ототожнювались.
Ці та інші факти зумовлюють необхідність
відновлення у вітчизняній юриспруденції наук ового вивчення такого феномену релігійно правового характеру, як канонічне право.
Науковий підхід до дослідження проблеми в имагає детального вивчення явища з погляду перви нного середовища його існування. Тому в цій статті
буде зроблено спробу конспективно розглянути т ему з погляду науки канонічного права, що історично
формувалась і розвивалась у тісному контакті з с амою православною Церквою, з урахуванням її вір овчення та історичного досвіду.
Канонічне (церковне) право як корпоративна
правова система охоплює всі правов і норми, незалежно від їх походження (тобто створені Цер квою
чи для неї), що регулюють правові відносини в
спільноті віруючих (Церкві).
В об’єктивному значенні канонічне право
можна визначити як сукупність тих правил, норм і
законів, що визначають зовнішнє життя церкви як
суспільного організму. В суб’єктивному зн аченні
12

– як сукупність прав та обов’язків, які н алежать
членам церковної спільноти [7, с. 118].
Поняття джерела права, що склалося в науці
канонічного права, дещо відрізняється від трад иційно прийнятого в теорії права визначення фо рми права як “зовнішнього оформлення змісту з агальнообов’язкових правил поведінки, які офіці йно встановлені або санкціоновані державною вл адою або загальновизнані суспільством” [4, с. 35].
Тут джерело права визначається як “…свідома
правотворча воля, що створеним нормам права
надає об’єктивного виразу та об’єктивну
обов’язковість чи дійсність” [6, с. 32]. Такий підхід до визначення поняття джерела права як дж ерела правотворчості досить цікавий, хоч і не н овий. Подібні погляди відстоювали й окремі відомі
вчені - теоретики права, зокрема Н.М.Коркунов
[3, с. 283].
Виділяють дві форми виразу цієї волі: 1) устан ови, що виражають правотворчу волю у формі закону;
2) безпосередньо свідомість суспільства, що виражає
цю волю у довготривалому вжитку її на практиці у
формі юридичного звичаю.
Джерела канонічного права православної Ц еркви прийнято поділяти на формальні (у значенні
зовнішньої форми вираження канонічно -правових
приписів) та матеріальні (поділ за суб’єктами
правотворчості) джерела.
1. Формальні джерела канонічного права. Православна Церква історично сформувалась як досить таки консервативна установа, основною метою якої
є охорона існуючих догматичних та богослу жбових
інститутів від привнесення інших неприйня тних з
погляду віровчення елементів [8, с. 136]. Тому не
дивно, що переважна більшість джерел її канон ічного права є історичними пам'ятками. Така істор ична
орієнтація Церкви зумовлена самою її прир одою.
Хоча, звичайно, Церква не змогла б нормально фу нкціонувати без урахування певних історичних вимог
часу, однак, вони переважно торкалися п итань її зовнішнього устрою.
Історію формальних джерел права Церкви
прийнято ділити на три періоди: 1) від заснування
християнської Церкви до Міланського едикту
(313 р. н.е.); 2) від офіцій ного визнання християнської Церкви Візантійською державою та прог олошення її домінуючою релігією до завершення
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процесу формування канонічного кодексу пра вославної Церкви (до складення Номоканона па тріарха Фотія у 883 р.); 3) подальший розвиток ц ерковно-правових норм (до сьогодення).
Найважливішими пам'ятками першого пер іоду є Правила св.Апостолів, Постанови Апо стольські, Дідахе або вчення св.Апостолів, мон ографії канонічного характеру /св. Ірінея Ліонс ького, св.Кипріяна Карфагенського, Тертуліана т ощо/, послання єпископів [2, с. 19].
Відповідно до характеру другого періоду правові
пам'ятки його поділяються на: 1) східні суто канонічні
збірники (Понтійський збірник, канонічний Синопсис
Стефана Ефеського,Кодекс канонів Африканської це ркви, т.зв. Збірник 50-ти титулів та Збірник 14-ти титулів); 2) візантійські збірники державних законів про
церкву (кодифікаційні збірники імп.Юстиніана, Еклога
імп.Лева Ісавра, т.зв. “Базиліки” та ін.); З) східні зміш ані церковно-державні збірники (Номоканони 14-ти та
50-ти титулів, покаянні номоканони /епітемійні/); 4)
західні церковно-правові збірники (Римський, Діонісія
Малого, Іспанський, Пенетенціали, Псевдо Ісидорові
Декрети та т.зв. Дар Костянтина).
Юридичні пам’ятки третього періоду д осить численні. Серед найважливіших з н их варто згадати такі, як канонічні коментарі Олексія
Аристини, Іоана Зонара, Феодора Вальсамона;
абеткову синтагму Матвія Властаря; “Підаліон”
(офіційний збірник грецької церкви); Афінську
синтагму (1852-1859 рр.); Кормчу св. Сави
Сербського та ін.).
2. Матеріальні джерела канонічного права .
Враховуючи специфіку віровчення православної
Церкви у науці канонічного права, виділяють три
матеріальні джерела права: 1) воля Божа як Засновника та Промислителя Церкви; 2) воля Цер кви; З) воля державної влади. Розгля немо кожне з
них більш детально.
Воля Божа - це першоджерело, основне дж ерело канонічного права, на думку самої Церкви.
Інші джерела мають обов'язкову силу лише у в ипадку узгодження з цим першоджерелом. Суку пність положень цього права складає т.зв. божес твенне право та має таке ж значення, як і догмати,
або, точніше, складає частину догматичного
вчення Церкви. Положення божественного права
є незмінними, як і догмати. Церква вважає, що вся
повнота догматичного вчення існує в ній з часу
заснування. Вона усвідомлює себе охоронцем божественного одкровення, і тому може над авати їм
належну словесну форму та тлумачити. Існує два
способи ознайомлення з позитивним божес твенним правом – Біблія (св.Письмо) та св.Передання.
Основа Святого Письма, за вче нням Церкви, - це

виклад божественної волі Засн овника Церкви,
виражена Ним у Його божестве нному служінні та
вченні. Біблія та Передання складають формальне
підґрунтя церковної прав отворчості. Під терміном
Передання треба розуміти не лише зовнішній спосіб передачі певних норм зі століття в століття, а
переємницьке, незмінне збереження в Церкві о сновних начал церковного вчення, віри та зовні шнього устрою.
Від т.зв. божественного права необхідно ві дрізняти право біблійне (система права, що баз ується на нормах правового чи мор альнорелігійного характеру, викладених у книгах Бі блії). Чільне місце тут належить досить чіткій
юридичній системі Закону Мойсея, норми якого
висвітлені у перших п’яти книгах Біблії, як пр авового підґрунтя існування старозаповітної та г енетично зумовленого підґрунтя новозаповітної
Церков. Це унікальна для свого часу система ді ючого права. У результаті злиття елементів релігії і
права було досягнено високого рівня громадської
правосвідомості та морального рі вня.
Воля Церкви. Воля Церкви як друге матеріальне
джерело канонічного права виражається: 1) в церко вному законодавстві; 2) в церковному звичаї.
Постанови божественного права є лише пе ршоосновою та критерієм церковних канонів. Саму
ж систему, що повинна перебувати в узгодженні з
божественним правом, ство рює сама Церква, носіями влади якої є увесь єпископат. Єпископат
виражає свою волю, як правило, шляхом прий няття рішень спеціальними органами, як то: соб орами єпископів, а в окремих єпархіях законода вчою владою наділені єпархіальні архієреї. Як с обори, так і окремі єпископи, мають законодавчу
владу за власним правом, в силу переємства апо стольської влади. Однак у Церкві існують і орган ізації, що мають певні законодавчі функції не за
власним правом, а внаслідок уповноваження з б оку первісних носіїв церковної законодавчої влади
(делеговане чи статутарне право). У прав ославній
Церкві існують декілька видів соборів. 1. Собори
вселенські - зібрання єпископів по мо жливості
всього православного світу чи, принай мні, представників усіх автокефальних церков. П останови
вселенських соборів поділяються на до гматичні
(визначення) та канонічні (канони). Крім того,
існують постанови, що розглядають питання ст осовно окремих осіб і мають чітко в иражений характер судових рішень. Православна церква в изнає 7 вселенських соборів [10, с. 214], що видали
102 правила. Всього на засіданнях вселенс ьких
соборів було прийнято 189 канонів.
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2. Собори помісні, постанови яких були в изнані вселенськими соборами. Крім вселенських
соборів, у Православній церкві проводилось баг ато
соборів помісних, в яких брали участь лише єпи скопи певних частин Вселенської церкви, д екількох
автокефальних церков чи однієї помісної церкви.
Постанови 10 з них набули загального визнання та
поширення. Ці собори видали 334 правила.
3. Собори єпископів декількох авток ефальних церков.
4. Собори єпископів однієї автокефальної ц еркви.
5. Єпархіальні собори (з розвитком традиції
участі у соборах духовенства та мирян певної ц ерковної області).
Законодавчу владу мають і єпархіальні єпи скопи, але ця влада обмежена: а) прави лами соборів; б) територією єпархій. Однак канонічні п ослання 12 єпископів були спочатку фактично вн есені в канонічні збірники, а згодом і визнані заг альнообов'язковими 2-м правилом 6 вселенськ ого
собору. Відомо 175 канонів св.Отців.
Особливим різновидом виразу правотворчої
волі всієї церковної спільноти є канонічно правові звичаї. Обов'язкова сила церковного пр авового звичаю випливає з колективної свідомості
церковної спільноти. Церковний звичай бере свій
початок від волі всього церковного організму,
тобто від волі осіб, що не наділені в Церкві зак онодавчою владою. Оскільки звичай виражає д уховну єдність усієї церковної спільноти не лише
на даний момент, а і з попередніми поколіннями,
він має велике значення в житті Цер кви.
За сферою своєї дії звичаї поді ляються на загальні, що використовуються всією Церквою, та
місцеві, що використовуються на території певної
автокефальної Церкви, єпархії чи іншої автоно мної церковної організації. Канонічно -правовий
звичай обов’язково повинен відповідати ряду в имог, зокрема не суперечити Біблії та писаним н ормам, мати певну давність вик ористання та ін.
Особливим видом церковного звичаю в науці
церковного права вважається т.зв. судова практ ика (прецедент), якою користуються у разі відсу тності законодавчого врегулювання дан их відносин. У канонічному праві судовий прецедент має
особливе значення тому, що в Церкві носієм і з аконодавчої і судової влади є єписк опат.
Ще однією важливою формою виразу волі
Церкви як матеріального джерела церковного
права є вислови авторитетних кан оністів, які почали вважатись джерелом права за аналогією з
римським цивільним правом. Подібно до того, як
у римському праві було виділено п'ять юристів,
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вислови яких мали обов'язкову силу, - в канонічному праві православної Церкви підкреслено ос обливу авторитетність тих каноністів, праці яких
введено до офіційних канонічних збірників (віз антійські коментатори світського та цер ковного
права XII ст. - Олексій Аристин, Іоан Зонара та
Федір Вальсамон, а також укладач абеткового к анонічного словника Матвій Вла старь (XIV ст.)).
На цих коментаторів часто зсилаються офіційні
церковні акти у тих випадках, коли певне питання
не вирішено в канонах або коли зміст канону не
зовсім зрозумілий [5, с. 198].
Але не можна забувати, що авторитетні к аноністи не є носіями законодавчої влади, тому авторитетність їх висловів перебуває в прямій зале жності від їх інформованості та сили док азів.
Воля державної влади. Поруч з волею Божою
та Церкви вона вважається третім матеріальним
джерелом канонічного права. Однак, не варто д умати, що воля держави є визначальною для Цер кви. В цьому питанні можна розрізнити дві правові
площини врегулювання державно-церковних правовідносин: сфера законодавства щодо становища
Церкви в державі і сфера зак онодавства щодо
внутрішнього устрою Церкви. У пер шій сфері
державна влада, як носій суверенної влади на п евній території, завжди мала право законодавства.
Навіть під час гонінь становище Церкви все ж т аки визначалось державою. І, оскільки держава не
визнавала за Церквою права на існування, вона
вимушена була існувати під формою інших сусп ільних формувань. Відносини Церкви та держави
після її легалізації (особливо у Візантії) переб ували під значним впливом давньоримських поглядів
на місце релігійних організацій у системі державного управління, коли сф ера релігії входила до
публічного права. Поступово церковно -державні
відносини набули свого суч асного вигляду відносин, що базуються на засадах відокр емлення держави і Церкви.
Неможливо залишити поза увагою і надзвича йно
важливе питання ієрархії церковно-правових норм.
Це питання має практичне значення у разі існування
неузгодженості між нормами різних рі внів. У науці
канонічного права православної Церкви сформув алась така система ієрархії норм:
1.Норми божественного права. 2.Закон.
3.Звичай.Судовий прецедент. 4.Аналогія з законом, що існує. 5.Думки авторитетних канон істів.
Отже, розглядаючи джерела канонічного
права православної Церкви як теоретико -правову
проблему, можна зауважити, що джерела канон ічного права характеризуються рядом специфі чних
рис. Сам факт незаперечно правового характеру
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канонічно-правових норм можна розглядати як
положення, яке суперечить загальноприйнят ому у
вітчизняній теоретико-правовій науці переконанню, що норми та форми права нерозривно
пов’язані з державою як єдиним легітимним їх
джерелом. У теорії права переважно під впливом
позитивізму склалося панівне розуміння джерела
права як зовнішньої форми виразу правила пов едінки. В канонічному ж праві збереглася, на нашу
думку, більш глибока класифікація джерел на ф ормальні та матеріальні, де враховується і
суб’єктивний фактор, що визначає зміст і хара ктер норми. З іншого боку, не можна не відзнач ити, що поняття нормативно -правового акту та його класифікація в традиційній світській теорет ико-правовій науці розроблене набагато глибше,
ніж у науці канонічного права, що можна поясн ити великим значенням у цій системі права інших,
по суті, неправових факторів – Біблії та
св.Передання. Канонічно-правовий звичай посідає
в ієрархії джерел канонічного права набагато в ажливіше місце, ніж у світських сист емах права,
що зумовлюється фактичним призупиненням у
православній Церкві процесу створення нових
писаних норм і традиційною охоронноконсервативною її орієнтацією. Значення прав ового прецеденту у порівнюваних правових сист емах також суттєво відрізняється: в англоамериканській системі права судовий прецедент
набув більш формально-визначеного характеру та
наділений більшою зобов’язальною силою, ніж
аналогічний інститут канонічного права. У кан онічному праві збереглося таке джерело права, як
авторитетні тлумачення. Цей факт не можна, на

нашу думку, оцінювати лише як залишок впливу
римського цивільного права, адже авторитетні
тлумачення виступають досить ефективним мех анізмом пристосування правових норм до реал ьних
обставин та ліквідації прогалин у праві.
З наведених міркувань можна зробити висн овок про незаперечну актуальність глибшого д ослідження канонічно-правової тематики не тільки
для богословських наук, а й для юриспруденції
(зокрема, для теорії та історії держави і права).
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Summary
The article is devoted to the concept and forms of sources of Canon Law. Formal and material
sources of Canon Law are considered.
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ДЕЯКІ ГНОСЕОЛОГЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОТВОРЕННЯ
Процес законотворчості має досить скла дний
механізм, який детермінується окрім норм ативних різноманітними ненормативними, позаюр идичними елементами. Їх наявність зумовлена як
особливостями суб'єкта законотворення (зак онотворця не можна вважати абстрактним прил адом,
пристосованим для написання законів, він з гн осеологічного та психологічного поглядів є звичайною людиною), так і особливостями сам ого
предмета законодавчого регулювання. Тому пр оцес законотворення, окрім притаманної йому н ормативної природи, процедури, жорстко в изначеної законодавством, є ще й процесом тво рчим,
зі всіма властивими йому особ ливостями. Ось
чому в законотворчому процесі, окрім суто юр идичних, нормативних, діють також ненорм ативні
механізми, детерміновані як гносеологі чними і
психологічними особливостями суб’єкта закон отворення, так і специфікою законотворчої діял ьності та пізнання. Ці особливості необхідно за вжди враховувати, оскільки вони реально вплив ають на процес законотворення, на прий няття законотворчого рішення.
Розглянемо законотворчий процес як такий, що
поєднує різнорідні за своєю природою елементи: нормативні (процедура та порядок прийняття закону), гносеологічні (закон як специфічний різновид правового знання) та психологічні (механізм та особливості взаємовідносин між учасниками законотворчого процесу). Якщо
суто нормативний бік цього процесу розроблено досить
грунтовно, то цього не можна сказати про інші, ненормативні аспекти законотворчого процесу. Аналіз цих
аспектів варто вести у двох напрямах – процес законотворення та природа законопроектів і законів. Розглянемо деякі гносеологічні та психологічні особливості
законотворчого процесу.
З гносеологічного погляду законотворення
можна розглянути як процес виникнення знання,
знання досить своєрідного, що має чимало осо бливостей. У загальному вигляді знання можна
визначити кількома шляхами, наприклад, як уз агальнену інформацію про людину та оточуючий
її світ, як “інформаційний результат пізнавальн ого процесу” [5, c.190].
Юридичний закон також можна розглядати
як своєрідну інформаційну систему, результат
пізнавального процесу. Він має настільки скла дну побудову, що вона не охоплюється лише зага16

льногносеологічними характеристиками наук ового знання. Особливості його побудови дете рмінуються природою самого права, однією з форм
якого є закон. Право ж представляє собою
“...надзвичайно складне явище не лише за своєю
соціальною природою, а й за механізмом світ осприймання. Як специфічний спосіб освоєння
соціальної дійсності воно поєднує…. пізнавальне
та оціночне, теоретичне та емпіричне, раціонал ьне та ірраціональне…” [2, c.23]. Тому в юридичному пізнанні раціональне не завжди має пріоритет. Юридичний закон є головною формою пр ава, тому в ньому відбиваються усі особливості
такого складного явища, яким є право.
Аналіз життєвих реалій переконує в тому,
що емоції, відчуття, оцінки та оцінювання за вжди присутні в законотворчості, тому ц ей процес
не можна звести до жодної логічної схеми. Ця
особливість проявляється на кожній зі стадій з аконодавчого процесу. Наприклад, досить дивним
здається факт, що коли питання ставиться на г олосування декілька разів підряд (а це буває дуже
часто в процесі обговорення законопроекту), р езультат голосування щоразу змінюється. Ця пр оцедура повторюється доти, доки не буде набрано
необхідну кількість голосів та прийнято рішення.
Подібна масова часта зміна парламентаріями св ого рішення вже під час голосування п ротягом невеличкого відрізку часу не підпорядковується
вимогам раціональності. Це підтвердження того,
що на прийняття рішення парламентаріями впл ивають і емоції, і відчуття, і різноманітні інші н ераціональні чинники, оскільки інакше обгрунт увати настільки швидку зміну переконань дес ятків
осіб неможливо. Припущення про те, що ця зміна
зумовлена суто зовнішніми детермінантами, т акими, наприклад, як зауваження про нео бхідність
прийняття саме такого рішення через причину
його важливості, чи коментарями, які, по суті, не
містять істотно нової інформації, суп еречить
психологічним закономірностям прийняття кол ективних рішень. Кардинально змінюється ситу ація і після того, як питання ставиться на поіменне
голосування (до речі, проблема прийняття р ішення з голосу неодноразово обговорювалася в
пресі та складає ще один цікавий гнос еологічний
та психологічний аспект процесу законотворе ння). Ці та інші приклади свідчать про емоційне
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забарвлення процесу прийняття коле ктивного
рішення, законодавчого рішення, зокр ема, коли
відчуття, воління та бажання відіграють досить
значну роль. Ось чому детальний аналіз механі змів прийняття колективних рішень, засобів впл иву є необхідним і актуальним та має стати пре дметом наукового дослідження.
Специфіка законотворчої діяльності, а також її
результатів, полягає і в тому, що юридичний закон
не є та й не може бути продуктом “чистого пізна ння”. Іноді законотворець поступається вимогами
логічності, гармонійності, несуперечливості задля
задоволення інших, більш прагматичних цілей. Він
має приймати рішення не лише логічно й теорети чно несуперечливі, але перш за все виважені з огляду
на можливі наслідки, які може спричинити запр овадження такого рішення.
Створення досконалої інформаційної сист еми знання про фрагмент довкілля (в даному в ипадку - системи законодавства) не є головною
метою законотворця. В цьому можна перекон атися, наприклад, з аналізу змісту перехідних пол ожень конституцій новостворених держав - України, Болгарії, Македонії, Молдови, Росії, Слова ччини, Словенії, Хорватії (в деяких ко нституціях
застосовується термін “тимчасові п оложення”).
Ці статті хоча іноді й суперечать п оложенням
інших частин чинної Конституції, о днак у них
створюються умови для поступового утворення
реальних засобів переходу до того м еханізму
держави, який визначено чинною Конституцією,
регламентується запровадження таких тимчас ових заходів, які сприятимуть якнайшв идшій та
якнайкращій перебудові державного м еханізму.
Така поступка логічності, несуперечл ивості зустрічається іноді в тих галузях знання, які на йбільш тісно пов‘язані з практикою, з їх реал ізацією. Як ілюстрацію з іншої галузі знання, м ожна
навести приклад з теорії музики: створення те мперованого строю (того, яким користуються з
часів Йогана Баха й до нині) змусило поступит ися вимогам математичної рівноцін ності тонів задля досягнення гармонійності звучання. Так, в имога доцільності у творчості, спрямованої перш
за все на практичний результат та керівництво
здоровим глуздом замість дотримання вимог аб страктно-теоретичних, безумовно, має переважати
й у законодавчій діяльності та сприяти створе нню досконалого, ефективного механізму прав ового регулювання. Хоча треба зауважити, що у
праві недотримання логічних вимог далеко не
завжди виправдане, оскільки неузгодженість, с уперечливість та наявність прогалин у законо дав-

стві створюють серйозні проблеми в свою чергу в
правореалізації.
Завдання законотворця полягає не лише прийнятті
закону, який з гносеологічного погляду є несуперечл ивою, логічною, гармонійною системою знання. Особл ивість цієї системи полягає в тому, що, окрім загальнологічних вимог, вона має ще й прикладне значення - повинна бути спрямована на практичну реалізацію. Тобто
закон мусить містити підвалини досконалого механізму
реалізації цього знання. Ця особливість також примушує
інколи поступатися суто логічними вимогами задля надання пріоритетів, збереження “духу” закону.
До того ж, юридичний закон не є раз і назав жди
встановленим самою природою, якими є, напр иклад,
закони природничих наук. Його створення, форм улювання та санкціонування залежать від комп лексу
різноманітних чинників і політико-правових поглядів, що панують у даний час у державі, і суспільної
необхідності, і потреб часу, та зрештою, і від
суб‘єктивного розумінням його самими законотворцями. Ось чому створення механізму реалізації закону представляє іноді серйозні проблеми: від того,
наскільки досконалим, життєздатним, придатним для
практичного запровадження буде закон, наскільки
реальними та обгрунтованими будуть ті засади, що
покладені в основу його механізму, залежатиме еф ективність його дії та доцільність. Отже, оскільки процес законотворення - це лише один з етапів правового регулювання, то досить важливим є закладе ння в
законодавчий акт реальних основ механізму й ого
реалізації. Тому вже в самому тексті закону
обов’язково мають бути закладені підвалини та
принципи механізму його реалізації (визначені джерела фінансування, органи та посадові особі, які п овинні контролювати та нести відповідальність за р еалізацію окремого ланцюга механізму тощо). Треба
також відзначити, що проблема створення механізму
реалізації закону є характерною особливістю юридичних наук, на відміну від природничих і точних: пр ирода, що створила ці закони, сама потурбувалася про
механізми їх реалізації.
У процесі законотворення виявляється ще
одна важлива гносеологічна т а психологічна особливість, яка теж впливає на зміст закону. Закон
має бути надійним регулятором суспільних ві дносин, ефективним знаряддям досягнення с оціального компромісу, оскільки численні суб’єкти
цих відносин прагнуть зовсім різних, майже п олярних цілей, залежно від інтересів, бажань, рі внів соціального домагання. Адже з аконодавець
повинен забезпечити права і свободи всіх
суб’єктів - цього вимагає конституційний при нцип рівності людей у своїх правах та своб одах
(частина перша статті 24 Конституції Укра їни) [1,
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c.26]. На практиці реалізація цього при нципу,
безумовно, виявляється надто проблемат ичною,
тому компроміс іноді є єдиною можливі стю для
його забезпечення.
Характер, мета і завдання закону детермінує також і
особливості його прийняття. З цього погляду сам законодавчий процес перетворюється в процес досягнення соціального компромісу. Однак, оскільки закон є одночасно і
продуктом, і засобом соціального компромісу, то проблематично буде його віднести до різновиду об’єктивної і нформації про довкілля, тобто знання в загальнофілософському смислі. Справжнє знання не знає компромісу: є
тільки один шлях до істини. Проте критерії істини юр идичного знання мають свої особливості, бо вони не можуть засновуватися лише на пізнавальних здібностях людини (наприклад, аристотелівське розуміння критерію
істини як відповідності знання його предмету). Велике
значення тут відіграють інші чинники - особливості правозастосовчої діяльності, політична та економічна ситуація, рівень правової культури, традиції, практика, досвід ,
оцінки та оцінювання тощо.
У загальнофілософському значенні знання
можна визначити не тільки як інформаційну си стему, підсумок пізнавального процесу, а й як
“ідеальний вираз у знаковій формі об’єктивних
якостей та зв’язків світу, природного та людськ ого" [6, c.146]. Специфіка юридичного закону п олягає не тільки у відкритті об‘єктивних якостей
та зв‘язків, але в їх спрямуванні на практичну
реалізацію, в можливості застосування.
Отже, продуктом законотворчого процесу є
специфічне знання - певна інформаційна система,
спрямована на врегулювання суспільних відн осин, встановлення адекватних моделей та пр авил
поведінки, в яких відображаються правові, мор альні, політичні та інші цінності, які містять в собі
закладені в текст закону ідеї та думки. Фо рмальні
вимоги зводяться до процедури та поря дку прийняття закону відповідним органом.
Є ще інший важливий бік будь -якого творчого процесу, в тому числі й законотворчого,
який полягає у ставленні суб’єкта до продукту
творчості, оскільки у процесі творчості
обов’язково відбувається і самовираження його
суб’єкта: “Людина має спочатку перед собою в узько егоїстичне завдання – виразити себе в продуктах своєї творчості. Проте, чим більше вона
виражає, тим більше вона віддає свій пр одукт
іншим людям" [4, c.168]. Процес законотворчості
не можна, безумовно, зводити лише до цього а спекту, він не є головним у цьому виді творчості.
Адже будь-який творчий акт, у тому числі й з аконотворення, передбачає самореаліз ацію його
суб’єктів. На деяких стадіях законотв орчого про18

цесу це проявляється сильніше (розробка законопроекту, обговорення), на інших - слабкіше (внесення законодавчої пропозиції чи з аконопроекту
до законодавчого органу). Саморе алізація здійснюється безпосередньо в процесі законотворчості
– процесі, творчому за своєю природою . Досить
важливе у цьому плані те, що законотворчість різновид колективної творчо сті. На стадіях розробки, обговорення законопр оекту, прийнятті та
оприлюдненні закону бере участь велика кіл ькість колективних суб’єктів, визначених закон одавством. Причому йдеться не про один колектив, а про декілька - на кожній зі стадій закон отворчого процесу вони різні. А цей факт пор оджує такі проблеми, як співвідношення та узг одженість дій, психологічна сполучність суб’єктів
творчості, особливості поведінки уча сників процесу, особистісна автономія та соціал ьний контроль, комунікація, прийняття колекти вного рішення, розробка єдиного тексту закон опроекту
творчою групою тощо.
Діяльність парламенту як органу колекти вної творчості вже досліджувалась Густавом Л ебоном в “Психології народів” [3, c.316]. Він підкреслює такі психологічні риси усіх парламен тських зборів, як однобічність думок, легка суге стивність, яка йде від вожака, ”вожак повинен,
хоча і майже безсвідомим чином, розуміти пс ихологію натовпу та знати, як треба з на товпом
розмовляти…Треба вибрати слова, які можуть
викликати досить живі образи” [3, c.296]. Ця теза
реалізується в тій чи іншій мірі, мабуть, у діял ьності будь-якого сучасного парламенту. Та іноді
для створення таких “живих образів” використ овується далеко не "парламентські” засоби.
Тож, як бачимо, законотворчість, як будь який інший творчий процес, з необхідністю п ередбачає реалізацію творчих здібностей людини.
Отже, продукт творчості є одночасно й проду ктом цієї реалізації, тому він нерозривно
пов’язаний зі своїм творцем та успадковує його
позитивні та негативні якості (недарма іноді пр одукти творчості називають дитиною, дітищем).
Те ж стосується й продукту законотворчого пр оцесу: закон не можна відокремити від його тво рця, оскільки він є його твором і мі стить ідеї,
принципи, які Законодавець вважав за потрібне
туди вкласти. Хоча, на відміну від продуктів
будь-якого іншого різновиду творчості, закон
(особливо це стосується вітчизняної традиції) не
носить ім’я свого автора, в цьому він є безособ истісним, анонімним. Історія правової думки т акож залишила порівняно небагато прикладів, к оли конкретний нормативний акт мав би ім’я св о-
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го творця чи особи, ідеї якої туди були заклад ено,
наприклад: Кодекс Юстиніана, Судебник К азимира, Кодекс Наполеона (однак, сучасна західна
правова культура, особливо англо -саксонська,
подає інші приклади).
Через те, що прояви людської суб’єктивності свідомо
чи несвідомо впливають на кінцевий продукт законотворчого процесу, треба по-новому подивитися на питання
об’єктивності закону. Так, дійсно, що без припущення про
об’єктивний характер закону у праві юридичне знання втратило б сенс. Це аксіома, на якій будується вся правова наука,
але вона не позбавляє необхідності вивчати гносеологічні та
психологічні механізми, які діють у різноманітних правових
процесах і містять величезну долю суб’єктивності.
Вивчення цих механізмів ускладнюється
тим, що в процесі будь-якої творчості, окрім “запланованих” раціональних елементів пізна ння,
мають місце, незалежно від бажання суб’єкта
творчого акту, багато нераціональних та ірраці ональних, таких, як віра, інтуїція, емоції, відчуття,
почуття, воля, впевненість, переконання. Справа
в тому, що, наприклад, інтуїтивне осягнення ді йсності – необхідний акт, без якого неможливий
жоден творчий процес. Тому в ск ладі юридичного пізнання будуть також нераціональні та ірр аціональні елементи, оскільки це пізнання творче.
Наочний приклад впливу нераціональних та і рраціональних елементів - процес обговорення
законопроекту та прийняття закону. Спостер еження за цими процесами дають підстави стверджувати існування та дію емоційного, чуттєвого,
інтуїтивного в законодавчому пр оцесі.
Можна зробити висновок, що і сам процес
законотворення, і його результат – законодавчі
акти, мають свою гносеологічну та психологічну
специфіку. Законотворчій діяльності притаманні
ті особливості, які стосуються творчої діяльності
взагалі. Ось чому їй властиві не тільки усвідо млювані, раціональні процеси, але й позараціон альні, ірраціональні, нераціональні, які притама нні
будь-якому творчому процесу. Та хоча законодавчий акт відрізняється від деяких інших дж ерел
права тим, що він є продуктом цілеспрямов аної
діяльності (на відміну від правового зв ичаю, наприклад), проте у процесі його прийняття діє ч имало “безсвідомих” та “неусвідомлюваних” пр оцесів. У зв’язку з цим соціальні психологи нері дко досить скептично ставляться до можл ивості
панування розумних підвалин у колекти вних видах діяльності, якою, зокрема, є закон отворчість.
Ось що пише про лідерів парламен тських зібрань
австрійський психолог і соц іолог Г. Лебон: “Вожак може іноді бути розумною та досвідченою
людиною, але взагалі ці якості ск оріше заважа-

ють йому, ніж приносять користь. Розум робить
людину більш передбачливою, ві дкриваючи перед нею складність речей та проп онуючи їй самій
можливість з’ясувати та зрозуміти, а також значно послаблює напруженість та силу п ереконань”
[3, c.297].
В
юридичній
літературі
проблема
суб’єктивності в законотворчому процесі вже
розроблялася, однак акценти були зосереджені в
головному не на дослідженні психологічн их та
гносеологічних механізмів законотворення, а на
соціальній зумовленості ролі людини у створенні
права. Відзначалося, що неможливо зводити роль
законотворця лише до пасивної реєстрації соці альних імпульсів, соціальної необхідності, нем ожливо позбавляти його свободи дії та свободи в ибору. Однак законотворець у своїх діях та в иборі
є суб‘єктом соціально зумовленим - звідси мотивація його рішень.
Та очевидно, що Законотворець не може бути
лише носієм соціальної зумовленості, не може одн означно обирати оптимальне рішення щодо законодавчої регуляції суспільних відносин, оскільки відносини
- об‘єктивна суспільна необхідність - суб‘єкт законотворчого процесу - закон - набагато складніша. Законотворча діяльність носить свідомий характером. О днак ці дослідження не зрушилися далі, в напрямку
аналізу тих факторів, процесів, які впливають на мот ивацію законотворця під час законотворчого процесу.
Це породжує серйозну проблему можливостей та меж
законодавчої діяльності, а отже, і відповідальності за її
результати. Особливо сьогодні відчувається необхідність у більш грунтовному аналізі ненормативних а спектів законотворчого процесу.
Законотворчість від інших видів творчості
відрізняється також характером творчої діяльн ості. Законотворець не творить довільно - він обмежений певними рамками: об’єктом, предм етом,
строками, процедурою.
Виявлення перерахованих вище особливостей
для практика може здатися на перший погляд не д осить суттєвим. Проте головна мета - привернути увагу до дослідження законотворчого процесу, з окрема,
з боку тих його характеристик, які ще не були досл іджені належно, але які реально впливають на остат очний зміст законодавчого акта. Можливо, результати
цього дослідження зможуть підштовхн ути до
розв’язання складних практичних проблем, відпові сти на не з’ясовані раніше питання, грунтовніше розкрити природу законотворчого процесу. Це досл ідження необхідне ще й тому, що, на відміну від будь якої іншої творчої діяльності, результати законотв орчого процесу стосуються будь-кого, зачіпають інтереси, потреби, іноді життєво необхідні для кожної
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людини, кожного громадянами. А без якісних, ефе ктивних законів ніхто ще не зміг побудувати велику та
могутню країну, якою, хочеться сподіватися, в нед алекому майбутньому стане Україна.
З суто юридичного погляду в принципі існує придатний механізм створення законів. Але чимало пр облем у галузі законотворення полягає в гносеологічних
та психологічних особливостях функціонування цього
процесу. Тобто відповідь на питання «Що ж усе - таки
перешкоджає створювати ефективні та якісні закони?»
знаходиться швидше в площині як юридичній, так й
позаюридичній. Це питання потребує подальшого ретельного дослідження.
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З ІСТОРІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО МАГІСТР АТУ
На час приєднання Буковини до Австрії у мі стах останньої адміністративно-правові відносини
будувались на принципах магдебурзького права,
основою якого було юридичне оформлення екон омічної значимості та визнання суспільної ролі м іщан. Магдебурзьке право узаконювало стан міськ ого населення як самостійного прошарку, визначало
основні норми самоврядування.
До буковинських міст перший австрійський
військовий намісник краю генерал Г. Сплені у
своєму “Описі Буковини” відніс Сучаву, Черні вці, Серет і Вижницю. У 1774 році у Чернівцях
проживало 290 сімей, у Вижниці — 125, у Сучаві
— 76, у Сереті — 72 [9, c. 21-22].
Відразу ж після австрійської окупації Чернівці і Сучава стали центрами дистриктів. Але а дміністративним центром всього краю були в изначені Чернівці. Становище крайової столиці зум овило швидкий ріст населення Чернівців (у 1783
тут було вже 594 сім’ї).
Уже у 1775 році Сплені зап ропонував утворити в буковинських містах магістрати, які мали
складатися з міського судді, нотаря, шести сен аторів, ярмаркового судді і певного числа вик онавчих урядників.
Пізніше, у 1779 році подібну пропозицію
зробив і другий військовий намісник Буковини
генерал К.Енценберг. На його думку, магістрати
мали складатися з бургомістра і 4 -х членів міської ради, до відома якої входив і розгляд дрібних
правопорушень та судових спорів [16, s. 101].
Якоюсь мірою Енценберг реалізував свій задум. З
його донесення Генеральному командуванню у
Львові від 6 жовтня 1781 році довідуємось, що
міське управління у Чернівцях складалося із м іського судді, 4 радників (або батьків міста) та
одного міського писаря [17, s. 3].
До австрійських часів у Чернівцях діяв і нститут старост (з 1499 року їх змінилось більше
50). Старости були відповідальними за збір под атків, за порядок, за проведення ярмарків [20, s.
218]. Староста Чернівців також підтримував ди пломатичні відносини з Польщею, мав судівську
владу. Старостами призначалися лише знатні бояри. В разі відсутності старости його повнов аження виконував митник [3, c. 64 -65].
Рескриптом двора від 25 серпня 1785 року
австрійська
Придворна
військова
рада

(Hofkriegsrath) доручила Енценбергу розробити
проект міського порядку (St ädteordnung) для
трьох міст — Чернівців, Сучави і Серету і пре дставити його для схвалення урядові. Такий пр оект був вироблений і всередині грудня 1885 р.
направлений Галицькому генеральному кома ндуванню. Найбільший інтерес у цьому документі
викликають розділ І (“Про к онституцію 3-х міст і
їх магістрати”) та розділ V (“Розподіл обов’язків
між членами магістрату”) [14, s. 62-67, 92-94].
§ 1 першого розділу визначав, що “три бук овинські міста — Чернівці, Сучава і Серет - повинні у майбутньому бути вільними містами, а їх
мешканці, що отримають бюргерське право, б удуть розглядатися як вільні громад яни”.
У § 3 підкреслювалось, що в містах не повинні
існувати відособлені німецькі, молдавські, вірменські
та інші громади, а всі разом повинні складати лише
одну-єдину громаду. Тут же наголошувалось, що
“повинно якомога більше заохочуватись збільшення
кількості німецьких громадян”.
§ 4 регулював порядок заселення міст: “Ті,
хто хоче будуватися або поселитися у містах, п овинні легітимізуватися посвідченням (свідоц твом) інстанції, від якої вони приходять, про свою
добру поведінку і чесну роботу і про те, що вони
мають трохи коштів, аби будуватися чи купити
житло, для того, щоб міста не заповнювалися
безпутними і невідомими елементами, які шви дко стануть обузою для них”.
§ 5. передбачав, що громадянське право
(бюргеррехт) повинно надаватися перш за все
митцям, пристойним і старанним ремісникам,
торговцям, мануфактурникам і селянам, які м ають значні заслуги в обробітку землі. За надання
бюргерського права і почесного титулу до міс ького фонду мала бути сплачена помірна плата.
§ 6 дозволяв звільнення на 10 років ремісників, митців і
мануфактурників, які оселялись у містах і здобували бюргерські права, від усіх виплат землевласнику, звільнення від панщини і поставки рекрутів, від розквартирування війська і
поставки кінної упряжі.
§ 7 вводив громадянську присягу: “Передо всім його цісарській величності, Придв орній військовій раді, Галицькому генеральному команд уванню мають підлягати ці міста, бути відданими
їм з усією вірністю і доводити свою ло яльність як
наслідок складеної присяги”.
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§ 8 (“Вибір магістрату”) давав містам дозвіл
зі свого середовища обирати магістрати як свою
безпосередню владу, “яку вони мають визнавати
як свою першу інстанцію і віддавати їй належну
пошану”. І оскільки міська гро мада мала складати
єдине тіло без огляду на національність і рел ігію,
їх магістратами можна було обирати тих (крім
євреїв), хто для цього найбільше підходив і міг
найкраще завідувати довіреною установою.
Згідно з § 9 магістрат у кожному з 3 -х міст
мав складатися з одного міського судді і 4 -х членів магістрату, які повинні були обиратися гр омадянами на 3 роки більшістю голосів. Вибори
мали відбуватися лише за попередньо одерж аною
згодою земельної адміністрації і під голов уванням присланого нею комісара. Спе ціально створений громадський комітет повинен був з апропонувати як на посаду міського судді, так і на
посади членів магістрату по три підходящі ка ндидатури. Якщо у комісара проти названих ка ндидатур не було ніяких заперечень (якщо були,
то комітет мав запропонувати інші), то тоді вся
громада мала обирати найдостойніших більші стю
голосів. У проекті підкреслювалось, що нео бхідно пильнувати за тим, аби у магістраті одн очасно
були представники різних націй, щоб не вигл ядало, ніби тій чи іншій нації надається ос облива
перевага”.
§ 10 визначав, що після виборів обрані м ають бути названі комісаром з виборів у земельній
адміністрації для затвердження. Після затве рдження земельна адміністрація мала привести їх
до присяги і представити всій гр омаді.
Для підвищення ефективності роботи магістрату § 11 передбачав, що кожне місто повинно
потурбуватися про доброго адвоката, який хоч
трохи розбирався б у правах і мовах, якими ро змовляють у краї. Для виконання канцелярських
справ йому мав додаватися писар. Крім того, у
Чернівцях і Сучаві пропонувалося ввести посади
поліцейських інспекторів, службовця магістрату і
по 2 нічних сторожі.
§§ 12-13 регламентував питання зарплати працівникам магістратів у Чернівцях, Сучаві і Сереті. У Чернівцях і
Сучаві, де прибутки були значніші, встановлювалися такі
зарплати (в гульденах):
міському судді — 300
чотирьом членам магістрату (по 200) — 800
адвокату — 300
канцеляристу (поруч з вільною квартирою) — 180
поліцейському інспектору — 150
службовцю магістрату — 120
чотирьом судовим службовцям (по 72)— 288
двом нічним сторожам (по 48) — 96
22

Загальна сума 2234
Оскільки громада в Сереті була меншою і
доходи в ній були меншими, то для місцевого
магістрату передбачалась половина окладів,
установлених для персоналу магістратів Черні вців і Сучави.
Для міського судді — 150
Для 4-х членів магістрату (по 100) — 400
Адвокату (разом з квартирою) — 300
Поліцейському інспектору і службовцю
магістрату (одна особа) — 150
Судовому службовцю — 72
Двом нічним сторожам (по 48) — 96
Загальна сума 1168 гульд.
Згідно з § 14 усі справи магістратів поділ ялися на судові (правові), економічні та політи чні.
А ось як виглядав розділ проекту “розподілу
справ у магістраті” (розділ V).
§ 1 цього розділу вимагав: “Щоб кожен член
магістрату був повністю задіяний, необхідно,
щоб справи розподілялись належним чином, щоб
кожен знав, у чому полягає його фу нкція”.
Згідно з § 2 “всі економічні і поліцейські
справи міст повинні були розглядатися з відома і
під контролем директорів дистриктів”.
Міський суддя (§ 3) із залученням адвоката
повинен був здійснювати нагляд за всім, голов увати на засіданнях магістрату. Два члени магіс трату мали призначатися міськими казначеями і
займатися збором прибутків ( § 5). Третій член
магістрату повинен був виконувати функції г оловного шефа поліції. Він мав здійснювати загальний нагляд за поліцейською справою. У Черн івцях і Сучаві йому підпорядковувався поліцейс ький інспектор, у віданні якого знаходилось і з абезпечення розквартирування військ (§ 6).
Четвертому члену магістрату доручалися
функції керівника податкової служи (§ 7).
§ 8 визначав, що на обов’язкові щотижневі
засідання повинні з’являтися всі співробітники
(магістрату) і ніхто не має права бути відсутнім
без поважних причин.
Львівське генеральне командування без ж одних змін направило проект Енценбер га до Відня. 26 січня 1786 року Придворна військова рада
отримала його і вже 8 лютого схвалила більшу
частину пропозицій. Одночасно були внесені ч исленні поправки. Рішення Придворної військової
ради стало першим спеціальним правовим актом,
що визначив статус буковинських міст і порядок
управління ними.
Перші вибори до Чернівецької міської ради
(управи) відбулися 7 травня 1786 року. Міським
суддею став В.Палладій, а радниками —
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З історії Чернівецького магістрату

Г.Димитрович,
Т.Попович,
Й.Гампель
і
Н.Фльондор [5, c. 90]. У наступні роки на по саду
голови Чернівецької міської управи обирались
Леопольд фон Лаутербах (1787 -1794), Антон Тома (1794-1795), Йозеф Гампель (1796 -1800, 18021811), Карл Фугнер (1800 -1802), Олександр Бельдович (1811-1817), Андреас Клуг (1817 -1832).
Уже через 5 місяців післ я введення розглянутого вище міського порядку колишня система
управління краєм розпалася. Буковина (як 19 -й
округ) була приєднана до Галичини. Чернівці п еретворилися в головне окружне місто. Тут зн аходилось окружне управління.
Декретом Придворної канцелярі ї від 12 березня 1807 року була врегульована і діяльність
міської управи. Вона складалася з голови, акту арія, міського касира, 2-х канцеляристів та 7 поліцейських службовців [17, s. 4].
Такі управи існували тоді в більшості міст
Галичини. До їх відома нале жало управління міськими маєтками, адміністративні справи, пол іція, а також суд для вирішення справ про опіку нство, цивільних і карних справ [7, c. 55 -56].
З 1822 року бере свій початок упорядкований реєстр
(список) громадян Чернівців. Тоді була започаткована “Громадянська книга окружного міста Чернівці”. Це був солідний
фоліант із золотим тисненням, через що й отримав назву “золотої книги”. Першим з чернівчан громадянську присягу 4
липня 1722 року прийняв Йозеф Шнірх [16, s. 119].
Нове врегулювання самоврядування у Чернівцях відбулося в 1829-1832 роках у відповідності з директивами
Придворної канцелярії від 29 жовтня 1829 року та від 2
вересня 1832 року. Міська управа була реорганізована в
магістрат з обмеженими правами [16, c. 109; 2, ф. 39, оп. 1,
Т. 1]. Його очолював бургомістр. Першим з них був Франц
Лігоцький з Моравії (1832-1848). Далі бургомістрами іменувались Адальберт Суханек (1848-1856), Йозеф Ортинський (1856-1859), Йозеф Лєпши (1859-1861), Юліус Губріх
(1861-1864) [20, s. 224].
Врегулювання магістрату у 1832 році значно
розширило коло повноважень міського самовр ядування. Вже заходи Ф.Лігоцького засвідчили
ефективність нововведень. А після реорганізації
владних структур у 1855 році магістрат викон ував також політичні функції на терені міста. Цим
він прирівнювався до окружного управління і
підлягав безпосередньо земельному урядові. Але
занадто великий вплив земельних і районних
владних структур, мале значення міської управи,
безперечно, гальмували розвиток міста.
Лише закон від 8 березня 1864 року да в Чернівцям окремий статут, що запровадив автон омію
міської громади. З невеликими змінами (від 15
жовтня 1869 року, 23 грудня 1873 року та ін.) цей

статут діяв до кінця входження Буковини до
складу Австро-Угорщини. Він налічував 109 ст атей і передав управління Чернівцями до рук міської громадської ради і магістрату. § 12 статуту
визначив, що рада громади є постановляючим і
контролюючим органом, а магістрат - адміністративним, виконавчим.
Наприкінці ХІХ ст. подібну автономію мали
33 міста в Ціслейтанії, 26 - в Угорщині і 21 — в
Хорватії та Словенії. За числом жителів серед
міст Австро-Угорщини Чернівці у 1896 р. пос ідали 12-е місце (позаду Відня, Будапешта, Праги,
Трієста, Львова, Граца, Брно, Кракова, Дебрец ена, але нарівні, наприклад, з Лінцем) [11, s. 99].
Чернівецька міська рада складалася із 50 вибо рних представників громади. Члени ради обирались на
4 роки. Через кожні два роки половина складу ради
оновлювалась шляхом виборів (вперше ця половина
була визначена жеребкуванням). Дозволялось і повт орне обрання при відсутності “жодної законної перешкоди” (§ 38) [15, s. 16-17].
Заміщення вакансій вибулих у силу різних пр ичин членів ради відбувалось, як правило, одн очасно з
додатковими виборами, які проводились кожного
другого року. Якщо ж число вибулих депутатів досягало 12, то ще до настання додаткових виборів пр изначались спеціальні вибори.
Члени громадської ради виконували свої функції
безплатно, але при виконанні громадських справ, що
вимагали витрат, могли претендувати на їх компенс ацію з каси громади (§ 45) [15, s. 20].
Засідання ради були прилюдними, хоча за
клопотанням головуючого або 5 депутатів могли
оголошуватися закритими (крім засідань, на яких
розглядалися розрахунки громади або договори
громадян). Депутації на засідання не допускалися
(§§ 79-80) [15, s. 32].
У розділі ІІ статуту визначались повнов аження міської ради. У § 57 зокрема говорилось,
що вона “повинна всебічно охороняти інтереси
громадян і законним шляхом піклуватись про їх
задоволення”. На практиці це означало управлі ння майном міста; вирішення питань безпеки, охорона порядку, поліцейської справи; організ ація
піклування про бідних і турбота про добр очинні
заклади; вирішення питань розвитку освіти в мі сті; розгляд спорів між членами громади ( §§ 55,
58-68) [15, s. 23-29].
Відповідно до цих завдань міська рада поділялася
на секції. У 1887 році їх було 5. Перша секція у складі
7 осіб займалася організаційно-правовими питаннями,
переписами, статистикою, ощадними касами. Друга
секція (7 чоловік) відала фінансами, розквартирува нням військових. Третя, також у складі 7 осіб, займалася
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будівництвом, технічними роботами, протипожежною
службою, освітленням міста. До компетенції четвертої
секції (5 осіб) належали питання діяльності мі сцевої
поліції, санітарної служби, допомоги бідним. П’ята
секція (5 осіб) вирішувала культові та освітні справи.
Для вирішення окремих питань у складі ради створ ювались і спеціальні комісії [19, s. 63-78].
У 1887 році відбулось 65 відкритих і 32 з акриті пленарні засідання, 134 секцій і комісій м іської ради. На них розглянуто 61 3 справ, з яких у
правовій секції — 124, у фінансовій — 272, у будівельній — 119, у поліцейській — 31, у культовій і шкільній — 37, у спеціальних комісіях - 30.
Але будучи авторитетним органом самовр ядування, міська рада далеко не завжди справл ялася
зі своїми завданнями. Ось як писав про це проф есор правничого факультету Чернівецького ун іверситету Євген Ерліх (у передруці “Буков ини”):
“Управа громади є у всіх галузях образом неладу,
занедбання, якому пари не мо жна знайти ніде. Те,
що діється, — се чистий сором. Але до того сорому, здається, — не має в міроздатних кругах
почуття ніхто. Правда, всі органи гром ади... мають цілий ряд дуже почесних мужів — осіб, що
можуть стати окрасою кождої корпорації, та все
таки загальне враження дуже сумне”. Є.Ерліх
оголосив про намір створити у Чернівцях “партію чистих рук” без різниці національності та в іросповідання і з девізом: “Сьома заповідь” [1,
1905, 13 грудня; 19, s. 65].
Міська рада підлягала безпосередньо зем ельному урядові, який стежив за тим, щоб вона не
переступала своїх повноважень. Від сейму міська
рада залежала лише у випадках великих продаж
нерухомого майна (на суму більше 10.000 фл.),
отримання значних субсидій і т.ін.
Статут 1864 року визначив і порядок виборів
до міської ради. Як активним, так і пасивним в иборчим правом володіли тільки члени громади та
почесні громадяни. Встановлювався досить вис окий майновий ценз: не менше 5 гульденів прямих
податків на рік у центрі міста і 3 гульденів — у
передмісті [15, s. 6]. У зв’язку з цим, наприклад, у
1897 році із 60 тисяч населення Чернівців право
голосу мали лише 2200 [8, 1990, 31 сер пня].
Виборчого права позбавлялись особи, в изнані винними у скоєнні злочину, військовосл ужбовці дійсної служби, жінки й особи, котрі зн аходились під батьківським наглядом та опікунс твом, особи, які користувалися опікою для бідних,
заробітчани-поденники, ремісники без постійн ого промислу (§§ 16-17) [15, s. 8-9].
Обраним міг бути всякий член громади з в иборчим правом, якому виповнилося 24 роки ( §
24

18). Не могли бути обраними службовці гро мади
(поки знаходились на службі), особи, які вчинили
проступки проти громадської моралі, особи, п озбавлені служби за порушення службової дисц ипліни, особи, визнані винними у скоєнні злоч инів; особи, над майном яких відкритий конкурс
(§§ 19-20) [15, s. 8-9].
Серед обраних у 1904 р. 50 членів міської
ради було 17 чиновників (діючих або пенсіон ерів), 5 професорів і вчителів, 4 адвокати і нотарі,
3 підприємці, 3 інженерно -технічні працівники та
будівельники, 2 поміщики, 2 письменники і жу рналісти, 1 медичний працівник, 1 працівник торгівлі, 1 офіцер-пенсіонер та 11 приватних осіб.
Вибори здійснювались у 3-х виборчих округах. Центр міста становив перший округ, пере дмістя Роша — другий, а передмістя Калічанка,
Клокучка і Гаряча — третій. Перший виборчий
округ обирав 45 депутатів, другий — 3, а третій
— 2 (§ 21) [15, s. 9].
Окремої уваги заслуговує питання про нац іональний склад міської ради. У 1890 році, напр иклад, у ній було 20 євреїв, 13 німців, 9 рум унів, 2
українці і 1 чех [8, 1990, 31 серпня]. Укр аїнське
населення міста було малочисельне і десятилі ттями не мало представництва у міській раді.
Тільки на виборах 1911 році українці міста вп ерше виступали самостійно (на цей час вони мали у
складі ради 4-х представників). У 1909 році чл еном президії міської ради (пр авда, з дорадчим
голосом) уперше став українець -надрадник Ясеницький [1, 1909, 6 березня].
Виконавчим органом Чернівецької міської ради
був магістрат. Він складався із бургомістра, віце бургомістра (за рішенням від 23 грудня 1873 році
була введена і посада другого віце-бургомістра) [16,
s. 118], 4-х міських радників та необхідної кількості
службовців і обслуговуючого персоналу (§ 47) [15, s.
21]. У 1893 році, наприклад, Чернівецький магі страт
складався з бургомістра, двох віце-бургомістрів, 4-х
міських радників (Stadträthe), 48 радників громади
(Gemeinderäthe), 3-х радників магістрату, міського
фізика, міського лікаря, міського будівельного інсп ектора, міського касира, інспектора поліції, ярмаркового комісара, міського ветеринара, коменданта пожежників, керівника лісників, міського садовода і 32
службовців [21, s. 51-52] (діяльність останніх визначались спеціальним розпорядком) [13].
Радівці, Сучава і Серет мали такі ж міські
управи, а Гура-Гумора, Кимполунг, Садгора, В ижниця, Заставна, Путила, Дорна -Ватра — лише
голів громад.
У складі магістрату виділялися департаме нти. У 1887 році їх було 3. Перший департамент
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(12 осіб) вирішував правові, особисті та економ ічні справи. Другий (8 осіб) займався питаннями
будівництва і підприємництва, військовими п итаннями. До відома третього департаменту (16
осіб) входили поліція, ярмарковий комісаріат,
транспортна і протипожежна служби. Загалом
протягом цього року департаменти провели 109
засідань, розглянувши на них 1132 справи [19, s.
79-94]. З розвитком міського господарс тва число
департаментів зросло. У 1914 році їх було вже 5
[12, 133; 2 ф. 39, оп. 1, Т. 1, а. 1]. Департаменти
ділилися на відділи.
У кінці ХІХ — на початку ХХ ст. міські фінанси
значно зросли. Так, якщо у 1887 році загальна сума
доходів склала 29078, то у 1903 році — 1693 919
крон. Основну частину доходів становили міс ькі податки всіх видів (у 1903 році - 1033484 крони), доходи від громадського майна, транспорту, саніт арнокомунального господарства.
Відповідно змінилися і витрати з міського
бюджету: у 1887 році — 34 767 флоринів, у 1903
році — 1870150 фл. Основні видатки у 1903 році
стосувались представництва громади та організ ації
її служб (273754 крони), забезпечення прав опорядку (100685 крон), для утримання та осві тлення
вулиць, парків і алей (252565 крон ), санітарної і
ветеринарної служби (422062 крон), орган ізації
освіти (318418 крон). Всього 18821 кр она виділялась на розвиток культури в краї [19, s. 65].
Очолював міське самоврядування бургомістр.
Він обирався радою з числа її членів на 4 роки, а
віце-бургомістр і міські радники — на 2 роки (§§
41, 42, 49) [13, s. 19, 21]. Вибір бургомістра підтве рджувався цісарем (§ 44). Після цього бургомістр на
зібранні міської ради урочисто давав клятву вірно
служити цісарю, оберігати закони і сумлінно вик онувати свої обов’язки. Вельми характерно, що свою
обіцянку він скріплював потиском руки крайового
президента (§ 45) [13, s. 20].
Бургомістр наглядав за адміністративним д іловодством громади, йому підпорядковувалися
всі установи і службовці громади, йому належало
право усунення з посад у громаді, він предста вляв громаду як у цивільних, так і в адміністрат ивних справах (§§ 82-83).
З 1864 року бургомістрами Чернівців були:
Яків Петрович (1864-1866), Антон Кохановський
(1866-1874, 1887-1905), Отто Амброс Рехтенберг
(1879-1880), Вільгельм Клімеш (1881 -1887), Едуард Райс (1905-1907), Фелікс Бревер фон Фірт
(1907-1913) Сало Вейсельбергер (1913 -1914).
Усі посади у магістраті (від бургомістра до
канцеляристів) були оплачуваними і ділились на
8 рангів. Чиновником першого рангу б ув бурго-

містр. Його річна платня (станом на 1 січня 1896
року) складала 2600 флоринів (плюс 400 флор инів різних доплат). А найнижчеоплачуваним
службовцем VІІІ рангу був маніпуляційний пра ктикант з річним окладом 500 флоринів [18].
Під час першої світової війни Чернівці кілька
разів переходили з рук у руки. С.Вейсельбергер 14
місяців пробув у російському полоні. Тимчасові
австрійські магістрати очолювали М.Барлеон,
Р.Кайндль (брат відомого історика), М.Краль. Р осійська військова адміністрація призначала бург омістрами Ф.Боканчу, Вітика, Гостюка, Шандру, Мік улі, Маковея [8. - 1990. - 31 серпня; 6. - 1997. - Ч. 78;
10. - 1996. - 4 жовтня].
З 6 листопада 1918 р, коли австрійський крайовий
президент О. Ецдорф офіційно передав владу, коміс аром міста став лідер українських соціал-демократів
Буковини Осип Безпалко. У відозві до чернівчан він
повідомляв, що керуватиме міськими справами до
утворення нового міського управління (чиновники
старого магістрату залишилися на своїх місцях).
О.Безпалко покинув Чернівці 11 листопада, коли до
міста вже вступали румунські загони (пізніше він був
членом уряду ЗУНР, міністром праці УНР часів Дир екторії) [10, 1995. - Ч. 45]. З 11 листопада розпочалась
румунська окупація Буковини. Ратуша стала місцем
розташування “примарії” (міської управи).
Загалом органи міського самоврядування, як
відзначається в історико-правових дослідженнях,
виконували подвійні функції. “Вони з одного б оку, вирішували питання, що належали до їх вла сної компетенції... (управління маєтками і фіна нсами міста, торгівлею, школами і т.п.), а з другого
— виконували так звані доручені їм справи (пр оведення виборів до сейму і рейхсрату, війс ькові
та інші питання), тобто виконували деякі функції
державної адміністрації” [4, c. 22]. В ищестоящими крайовими органами в цих справ ах були відповідно сейм і “крайова політична інст анція” —
крайовий уряд на чолі з президентом ( §§ 98-106).
Міська рада могла бути розпущена кр айовим президентом. Цим підкреслювалося, що міське сам оврядування — це частина державної адміністр ації. Водночас розвиток міського самоврядування
на Буковині був проявом і наслідком процесу д ецентралізації австрійського державн ого управління від Йосифа ІІ до Фр анца-Йосифа.

1.
2.
3.
дцяти
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ВЗАЄМОДІЯ ПАРЛАМЕНТІВ З ГЛАВАМИ ДЕРЖАВ: ДОСВІД ІНШИХ КРАЇН
Теоретики, які визнають принцип розподілу влад,
дають два його тлумачення — теоретичне і політичне.
Перше з них припускає, що гілки влади, як би не були
розділені, можуть (а на наш погляд, і зобов’язані) н алагодити співробітництво, щоб діяти злагоджено, а це
передбачає, як відомо, наявність засобів взаємодії.
Друге, навпаки, виходить з того, що функціональний
розподіл влади між її гілками повинен призвести д о
їхньої ізоляції, при якій вони не матимуть ніяких фу нкціональних відносин одна з одною. Французькі вчені юристи А.і Ф.Демішель та М.Пікемаль слушно заув ажують, що друге трактування позбавлене будь -якої
юридичної логіки, має чисто політичний характер. В оно об’єктивно служить обгрунтуванню привілей ованого становища однієї з гілок влади [1, с.17].
Два трактування принципу розподілу влад —
розподіл влад, що передбачає їх співробітництво, і
розподіл влад, який передбачає їхню ізоляцію, — знаходять втілення у двох типах форм правління: відповідно — парламентської та президентської.
Юридично парламентська форма правління п обудована на співробітництві законодавчої та викона вчої гілок влади і визначається наявністю інституту п арламентської відповідальності уряду та існуванням
усіх засобів можливої їхньої взаємодії (право міністрів
бути присутніми і виступати на засіданнях палат, і нтерпеляції, комісії з розслідувань та контролю тощо).
Стосовно президентської форми правління, то вона, в
основному у США, побудована на жорсткому розподілі двох рівних гілок влади, оскільки як президент —

глава виконавчої влади, так і палати Конгресу обир аються шляхом загальних виборів.
Найбільш близькими до істини є англійські вчені конституціоналісти Уейд і Філліпс, які стверджують,
що “три функції правління не можуть здійснюватися в
межах водонепроникних перегородок. Якщо один із
органів управління присвоює собі функції іншого,
конституційна рівновага буде порушена; але так само,
якщо один із органів управління не співробітничає з
іншим, нормальний порядок дії конституції порушується або вона взагалі перестає діяти” [18, с.21]. Отже,
самостійність у виконанні тієї чи іншої функції не
означає незалежності.
Як свідчить аналіз державознавчої літератури, б ільшість учених вказує на те, що в парламентарних
державах парламент і уряд повинні взаємно впливати
один на одного, використовуючи для цього необхі дний арсенал правових засобів. При президентській
системі в її демократичному варіанті глава держави й
уряду безпосередньо втягнений у цілий комплекс взаємовідносин із вищим органом законодавчої влади.
Напівпрезидентська модель, з одного боку, обмежує
президента у законодавчому процесі, але з іншого, —
наділяє його повноваженнями з розпуску парламенту
[15, с.105-106; 14, с.316]. Це можна наочно проілюструвати на прикладі порівняльного аналізу констит уційних повноважень Парламенту і Президента при
різних системах правління, що міститься у нижчен аведеній таблиці.

Таблиця 1
Конституційні повноваження парламенту і президента при різних формах
правління (узагальнений варіант)
Повноваження парламенту
Повноваження президента
А. Представницькі
Є вищим представницьким органом народу.
Є главою держави, репрезентує її в середині кра їни та в міжнародних відносинах.
Б. Законодавчі
Є законодавчою владою, приймає закони, має
Має право законодавчої ініціативи, підписує і пуправо відхилити “вето” президента,
блікує закони, має право “вето” на закони, прийняті
має право затверджувати окремі, скасовувати або парламентом, має право видавати укази, направляти
обмежувати право президента видавати укази, має парламенту послання.
право обговорювати послання президента та прийняти
по них ухвали.
1

При складанні таблиці автор використав підхід до цього питання російського вченого М.А.Сахарова, а також
частково його матеріали. [15, с.106-190].
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В.Контрольні
Має право здійснення контролю за діяльністю
Має право бути присутнім на засіданнях парл ауряду, очолюваного президентом, у формах, устано в- менту і брати участь в обговоренні поточних питань.
лених законодавством.
Має право викликати на слухання у парламенті
членів уряду, очолюваного президентом.
Г.Установчі
Має право давати або не давати згоду на пров еМає право оголошувати про проведення всенар одення референдуму;
дного референдуму;
визначає законом порядок виборів президента;
призначає вибори до парламенту;
процедури і строки відкриття і закриття сесії можуть регулюватися законом і визначатися парламе нмає право відкривати і закривати сесію парламентом;
ту;
має право на скликання позачергової (надзвичайної) сесії за власною ініціативою;
має право скликати парламент на позачергову
має право затверджувати або відхилити призна- (надзвичайну) сесію;
чення президента на посаду;
має право призначати на урядові посади;
депутати користуються імунітетом та індемніт емає право на “привілеї виконавчої влади” не потом протягом строку їхніх повноважень;
давати парламенту деякі відомості про дії свого уряду;
має право усунути президента від посади за д омає право розпуску парламенту й оголошення д опомогою імпічменту.
строкових парламентських виборів.
Д. Бюджетно-фінансові
Має право затвердити або відхилити президен тМає право складати щорічний проект держав ного
ський проект держбюджету
бюджету
Е.Зовнішньополітичні та в галузі оборони
Має право ратифікувати (або відхилити) і дено нМає право укладати міжнародні договори;
сувати міжнародні договори;
Визначає загальні засади зовнішньої політики;
здійснює керівництво зовнішньою політикою
має право санкціонувати (або не санкціонувати) держави;
запровадження президентом надзвичайного стану;
має право запровадити надзвичайний стан у країзатверджує указ президента про запровадження ні;
воєнного стану.
у випадку агресії запроваджує воєнний стан.
Звичайно, жодна з існуючих систем правління не а також із урахуванням їх реалізації в умовах різних
містить у повному обсязі усіх тих повноважень парл а- політичних режимів
менту і президента, які перелічені в таблиці. Кожній з
Через досить нестійкий баланс інтересів, впливів і
них властивий певний та обумовлений даною сист е- ресурсних можливостей, якими володіє кожний ел емою комплекси прерогатив вищих органів законода в- мент цієї складної та взаємоперетинаючої структури
чої і виконавчої влад. Водночас із таблиці видно, що у взаємовідносин на практиці, і відбувається перехід від
багатьох випадках реалізація конституційних повн о- однієї системи організації влади до іншої - від жорстважень різними органами влади неможлива без їхньої кої президентури до м`якої, від змішаної (напівпрезитісної взаємодії та співробітництва.
дентської) форми правління до ординарної - класичної
І ще одне зауваження. Ще Г.Єллинек зазначав : (президентської або парламентської). Зрештою, тут
“Держава, як і усяке людське, настільки складна у сво- принципова не різноманітність форм, а способи їх
їх проявах, що неминуче марні зусилля підводити під трансформації - силові, переговорні, конституційні,
шаблонні форми, з`ясувати її у всій повноті за допомо- паліативні тощо [17, с.321].
гою однієї будь-якої ознаки” [2, с.489-490]. Особливо
Взаємодія парламенту і президента в законодавчій сфеце стосується парламентаризму як системи правління, рі. Зазначимо, що Парламент і Президент володіють значною
що визначається не стільки законами , скільки практи- кількістю конституційних і фактичних повноважень у цій
кою, по-різному виявляється як у різних країнах, так і в сфері. В більшій своїй частині ці повноваження мають спільодній країні на різних стадіях її розвитку. Тому н еоб- ний характер. Навіть ті повноваження, які можна охарактерихідно окремо розглянути прояви взаємодії влад у рі з- зувати як односторонні, тобто притаманні тільки одній гілці
них сферах стосовно до тієї чи іншої форми правління, влади, не завжди такими є в дійсності, оскільки їх здійснення
28
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в тій чи іншій мірі пов`язане із функціонуванням іншої гілки.
Наприклад, президентське право вето, здається, є одностороннім повноваженням, однак його застосування неможливе
без позитивної акції парламенту - немає білля, немає вето.
Крім того, в деяких державах, приміром США, президентському вето протистоїть одностороннє вето конгресу - законодавче вето, яке викликається до життя тільки відповідною
акцією виконавчої гілки влади.
Однак в окремих країнах із президентською фо рмою правління глави держав володіють право м
законодавчої ініціативи [15, с.109]. Типовою у цьому
відношенні є конституційна норма Основного Закону
Мексики - “Право законодавчої ініціативи належить
Президенту республіки” [11, с.166], - а також відповідна державно-правова практика цієї країни.
Аналіз свідчить, що у більшості напівпрез идентських республік глава держави не має ко нституційного права на законодавчу ініціативу. І
це є закономірним явищем, оскільки в умовах
такого типу правління виконавча влада нал ежить,
в основному, урядові. Зокрема, таке право відсутнє у президентів Болгарії, Македонії, Р умунії,
Франції, Словенії, Хорватії, Чехії. Водн очас, у
ряді держав із напівпрезидентською фо рмою
правління, президент має право на закон одавчу
ініціативу. До них належать Литва (ст.68 Конст итуції), Молдова (ст.73), Російська Фед ерація
(ст.84), Україна (ст.93), Фінляндія (ст.18). При
цьому підкреслимо, що “законопроекти, визначені президентом України, як невідкладні розгл ядаються Верховною Радою України поз ачергово”
[7, с.28]. Що ж до відповідних прерог атив глави
держави в Фінляндії, то ст. 18 її Ко нституції говорить: “Президент використовує своє право з аконодавчої ініціативи шляхом внесення до Еду скунти законопроектів. Законопроект г отується
Державною радою” [8, с.615].
У державах з парламентарною формою правління
президент, як правило, не володіє обмеженим пр авом
на законодавчу ініціативу. Винятком із цього пр авила є
Латвія та Угорщина, де президенту належить право на
законодавчу ініціативу.
Звичайно, найбільш тісна взаємодія парламенту і
президента виявляється при затвердженні законів.
Мають рацію ті вчені, які стверджують, що в такій вз аємодії виявляється внутрішня єдність державної влади
[15, с.111]. У цьому зв’язку неабиякий інтерес викликає процедура, що склалась в окремих державах. Так, у
Словаччині закони підписуються Головою Національної Ради (парламенту), Президентом і Прем’єр міністром (ст. 87.2 Конституції) [5, с.467]. В Чеській
Республіці закони також підписуються трьома посад овими особами — Головою Палати представників, Президентом і Прем’єр-міністором (ст. 51) [9, с.495].

Одним із ефективних засобів впливу президента не
тільки на законодавчий процес, а і на формування державної
політики взагалі є наявність в Основному Законі тієї чи іншої
країни норм, які наділяють його повноваженнями накладання вето на прийняті парламентом закони. Володіючи цим
правом, президент отримує можливість бути не пасивним
учасником законодавчого процесу, а активно впливати на
його зміст і спрямованість. Водночас звернімо увагу на міркування дослідників, які свідчать про те, що практика застосування права вето не піддається однозначній оцінці. Так,
проф. А.О.Мішин, який проаналізував практику використання права вето американськими президентами, вказує, що нерідко спостерігаються помітні відхилення у застосуванні цього права. На його слушну думку, зміни в практиці застосування права вето пояснюються політичною ситуацією і співвідношенням сил партій на верхівці американської державної
машини[13, с.55].
В контексті розглядуваної проблеми більш важливим уявляється можливість досягнення політичного
компромісу парламентаріїв із Президентом. Зокрема, в
Естонії у 1993 році депутати Державних зборів пог одилися із зауваженнями Президента П.Мері та внесли
до Закону про іноземців низку положень, рекоменд ованих Главою держави [15, с.114].
Разом із тим у державознавчій літературі сформувалась думка, згідно з якою право вето вважається
оборонною, негативною зброєю, за допомогою якої
президент може зірвати, або у кращому випадку заг альмувати законодавчу діяльність парламенту. При
цьому не варто забувати, що у парламента також є
право відмовити будь-якій ініціативі президента. У
США, наприклад, таким сильним і ефективним зас обом нейтралізації конгресом свавілля президентської
влади стало застосування законодавчого вето. Воно
являє собою заборону, яка накладається конгресом у
цілому, однією з його палат або відповідним пості йним комітетом на нормативні акти, що приймаються
президентом, делеговані конгресом. Уповноваження
на здійснення законодавчого вето міститься щоразу у
відповідному акті конгресу. Сам акт застосування законодавчого вето здійснюється прийняттям спільної
або простої резолюції [12, с.113, 114].
Особливо різко зросла частота застосування законодавчого вето з боку конгресу та його органів у пі слявоєнні роки. За допомогою цього інструменту
законодавча гілка влади відхилила 14 із 47 реорганізаційних планів Г.Трумена, 3 із 17 — Д.Ейзенхауера, 4 з
10 — Дж.Кеннеді, 1 із 17 — Л.Джонсона. В цілому
близько 200 законів передбачають можливість заст осування тільки однопалатного вето [17, с.70, 71].
Розглядаючи проблему взаємодії законодавчої
влади із главою держави у сфері законотворчості, ос обливу слід звернути на таке малодосліджене питання,
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як повноваження президента (монарха) видавати ук ази, декрети, ордонанси, що мають силу закону.
В умовах демократичних режимів глави держав також
наділяються правом видавати укази і приймати інші ухвали у
межах своїх повноважень. Як правильно вказується в науковій літературі [15, с.115], багато подібних актів глави держави
не мають сили закону, а є підзаконними. До того ж сфера дії
цих актів має обмежений характер, і вони не підмінюють
собою законодавство.
Характерною в цьому відношенні є державноправова практика США. Президент тут володіє пр авом
видавати укази, які мають назву виконавчих нак азів.
Але це право застосовується в основному у сфері ді яльності федерального уряду.
І хоча укази, прокламації та інші виконавчі акти,
видані президентом, мають силу закону, зрештою в они
можуть бути анульовані Верховним судом США. Так,
коли у 1952 р. президент Г.Трумен видав указ про націоналізацію ряду сталеливарних підприємств, та Ве рховний суд ухвалив, що цей акт президента суперечить
Конституції, і анулював його [3, с.46-47].
У парламентарних і більшості напівпрезидентських республіках можливість глави держави видавати укази обмежена. Крім того, більшість ухвал потребує контрасигнування
з боку уряду. Однак зустрічаються і винятки з цього правила.
Так, Конституція Індії у ст. 123 передбачає: “Президент має
право законодавствувати шляхом видання указів на той час,
коли негайне прийняття Парламентом закону із даного питання не уявляється можливим”[4, с.114]. Це означає, що
президент Індії має право видавати укази в період перерви в
роботі парламенту. Втім президентські укази мають тимчасову дію (після сплину 6 тижнів з моменту скликання парламенту). А вищий орган народного представництва вправі затвердити або скасувати будь-який указ глави держави.
Подібна практика “паралельного” законодавства,
на жаль, спостерігається і в державно-правовій практиці України. Погоджуючись у принципі із необхідністю нормотворчості у вигляді президентських указів
(відповідна норма закріплена у п.4 “Перехідних пол ожень” Конституції України; обсяг законодавчої роб оти
є настільки величезним, що Верховна Рада неспр оможна задовольнити потреби практики в якісних законах), все ж слід звернути увагу на таке. По-перше, ситуація з правовими прогалинами є об’єктивно хар актерною при будь-якому стані суспільства та будь-якій
формі правління, особливо в трансформаційний пер іод, в якому перебуває нині Україна. По-друге, уявне
подолання її ухвалами виконавчої влади не тільки не
знімає, а і поглиблює суперечності між справжніми
потребами та юридичними засобами їх розв’язання.
Форми взаємозв’язків і співробітництва між
Парламентом і Главою держави.
У США головним засобом спілкування між конгресом і президентом є президентські послання. Це
30

передбачено Конституцією (ст. ІІ п.3) “Президент п еріодично подає Конгресові інформацію про станов ище
Союзу та рекомендує на його розгляд такі заходи, які
він вважатиме за необхідні й корисні...”[6, с.14]. Згідно
з цією конституційною нормою, усі президенти США
щорічно на початку роботи кожної сесії Конгр есу направляють до вищого законодавчого органу кра їни
послання “Про становище Союзу”. Президент з обов’язаний надати Конгресові послання — т.зв. “Економічну доповідь Президента”, а також проект держ авного бюджету на черговий бюджетний рік (до пе ршого вівторка лютого щорічно). Водночас глава держави
має право у будь-який момент з’явитися у конгресі і
виступити на його спільному засіданні з того чи іншого питання. В практику американських президе нтів
увійшли особисті контакти із законодавцями, у стінах
конгресу активно діють представники його адміністрації. До лобістської діяльності на користь вик онавчої
влади залучаються також міністри, їх заступники, керівники різних федеральних служб федеральної вик онавчої влади. Особисто президент щотижня у своїй
резиденції проводить регулярні наради з лідерами конгресу, керівниками партійних фракцій, голов ами ключових парламентських комітетів. На цих нарадах вищі
представники обох гілок державної влади обговор юють поточну політику, уточнюють інтереси і позиції
один одного. [15, с.131-133]
Взаємовідносини між законодавчою та викона вчою гілками влади США багато в чому визначаються
тим, як функціонує спеціально утворений президентом
апарат по зв’язку з конгресом. Можна виділити фо рмальну і неформальну структури. Перша — це професійний лобістський апарат виконавчої влади. До скл аду органів виконавчої влади — Білого дому, міністрів і
відомств (а всередині них — управлінь і служб), входять відділи по зв’язку з конгресом. На верхівці лоб істської ієрархії знаходиться апарат зв’язку Білого дому
з конгресом. Останній приєднується тільки в найбільш
важливих випадках або на прикінцевих етапах проходження президентського законопроекту через конгрес.
Чорнова робота по просуванню законопроектів через
конгрес і підтриманню рутинних зв’язків із Капітолієм
— справа міністерських лобістів. Відділи по зв’язку з
конгресом допомагають президенту і главам міністерств у розробці законодавчих програм, планують
стратегію лобістською діяльністю. Чиновники цих
представників Білого дому і департаментів із конгресменами та їхніми помічниками. Вони бувають прис утніми на зустрічах вищих офіційних посадових осіб із
лідерами Конгресу, з ними радяться при призначеннях
на державні посади, через них проходить уся пошта з
Конгресу, часто співробітникам відділів доручають
відповідати на запити законодавців. Крім відділів по
зв’язку з Конгресом, в проведенні лобістських камп а-
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ній беруть участь інші відомства виконавчої влади,
зокрема спеціальні відділи, що займаються кадровою
роботою. Останні здійснюють патронаж, тобто розп оділ посеред конгресменів та їхніх друзів престижних
посад на державній службі. Оскільки обрання нового
Президента має своїм наслідком зміну у вищих і середніх еталонах влади близько 2,5 тис. політичних чиновників, розподіл посад, які звільняються, — важливий
резерв президента для встановлення дружніх відносин
із конгресменами [16, с.33-65].
У Російській Федерації, передусім, у регламентах
палат Федеральних зборів, є спеціальні норми, які в изначають процедури участі представників президента в
розгляді законопроектів на різних стадіях. Діють т акож президентські укази, які визначають участь гл ави
держави та його адміністрації в законодавчому процесі. Був заснований інститут Повноважного представника Президента РФ у Федеральних Зборах, в р езультаті чого були вирішені питання постійного пр авового
супроводу законопроектів, не тільки внесених през идентом, але й іншими суб’єктами, де зачіпалися його
інтереси. З 1994 р. за ініціативою президента ст али
проводитися наради представників його адмініс трації
та депутатів обох палат, на яких обговорювались заг альні питання планування і пріоритетів у законод авчій
діяльності, вироблялися загальні підходи. Пізніше — з
листопада того ж року розпорядженням презид ента
утворена Об’єднана комісія з координації закон одавчої
діяльності, головою якої є перший заступник Голови
Державної Думи і до складу якої увійшли також представники Адміністрації Президента, Апарату Уряду,
міністерств, голови федеральних судів. На засіданнях
комісії, що проводяться щомісяця, обгов орюються
питання формування законодавчих програм і узг одження інтересів усіх учасників. Іншим важливим н апрямком роботи комісії став попередній розгляд альтернативних законопроектів, а їх в практиці діял ьності
Думи зустрічається багато. В цілому ухвали К омісії
відіграють позитивну роль у процесі попереднь ого
узгодження позицій учасників законодавчого пр оцесу.
Представники комісії активно діють і в ході розгляду
законопроектів палатою [10, с.60-65].
Інший тип відносин склався між парламентом і главою держави у Франції, де президент в силу самої конституційної моделі V Республіки дистанціюється від парламенту. Основну форму комунікацій між цими двома державними інститутами складають послання президента парламенту, які зачитуються від його імені. Французькі президенти приділяють чималу увагу взаємодії із законодавцями.
Показовою є практика президента Ш. де Голля, який за час
перебування на посаді, 78 разів приймав у своєму кабінеті
голів палат парламенту і понад 100 разів — голів або доповідачів парламентських комісій, керівників парламентських
фракцій [15, с.135].

Як бачимо, парламенти і глави держав викори стовують різноманітні форми взаємодії в проц есі формування та здійснення єдиної державної політ ики.
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countries are considered in the article.
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КОНВЕНЦІЯ ПРО МІЖНАРОДНІ ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ:
ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Конвенція про міжнародні залізничні пер евезення була підписана 9-го травня 1980 року і
набрала чинності 1-го травня 1985 року. Її учасниками є більшість держав Європи, а також деякі
країни Азії та Північної Африки. Загалом, Ко нвенцію підписали і ратифікували 39 держав.
Конвенція про міжнародні залізничні перев езення своїм корінням сягає в минуле століття. Так,
ще 14 жовтня 1890 року на першій Міжнародній
конференції по залізничних перевезеннях, що відб улася в Берні, була підписана Міжнарод на угода про
залізничне перевезення вантажів (Бернська конвенція). Угоду ратифікували Бельгія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди, Австро-Угорщина, Росія,
Швейцарія. Вона набула чинності 1 січня 1893 року.
З часом було проведено ще кілька ревізі йних конференцій (в 1933, 1952, 1961, 1970 і 1980
роках), на яких CIM і CIV кілька разів змінювали
свою редакцію. Особливе місце серед них пос ідають конференції 1952 і 1980 р.р.
Ревізійна конференція 1952 року відбулася після закінчення другої світової війни, яка призвела до того, що CIV і
CIM практично втратили своє значення і застосовувались
лише як міжнародний прямий тариф. Тому на її долю випало
нелегке завдання відновити втрачений авторитет конвенцій,
врахувавши всі зміни й обставини економічного та
політичного життя повоєнної Європи.
Окремо необхідно зупинитися на восьмій
ревізійній конференції. Вона була проведена в квітнітравні 1980 року в Берні і завершилася підписанням
Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (C OTIF). Нова конвенція втілила в собі більш як сторічний
досвід правотворчості та сприйняла переважну більшість норм і положень своїх попередниць (CIV і CIM
від 7-го лютого 1970 року та додаткової конвенції до
CIV про відповідальність залізниці за смерть і поранення пасажирів від 26-го лютого 1966 року).
У COTIF були об’єднані міжнародно-правові норми, що визначають права та обов’язки її сторін і норми
для договору про міжнародне залізничне перевезення
вантажів і для договору про міжнародне залізничне п еревезення пасажирів та багажу. Так, значна кількість
правових норм, які в своїй сукупності визначили прав овий режим міжнародних вантажних перевезень і раніше
відносилися до окремих міжнародних угод, була сист ематизована в одному нормативному акті. У Конвенції

були реформовані норми, що стосуються строків доставки, меж відповідальності, обов’язку залізниць здійсн ювати перевезення тощо.
З метою встановлення і розвитку єдиного правопорядку для залізничних перевезень пасажирів, багажу і
вантажів у міжнародному прямому сполученні та для
сприяння застосування положень Конвенції державиучасниці заснували Міжурядову організацію міжнаро дних залізничних перевезень (OTIF), діяльність якої забезпечується функціонуванням відповідної системи її органів, серед яких - Генеральна асамблея, Адміністративний
комітет, Ревізійна комісія та Комісія експертів з перев езень небезпечних вантажів, а також Центральне бюро
міжнародних залізничних перевезень (OCTI).
З часом деякі положення COTIF 1980 року
кілька разів змінювалися, тому сьогодні вона з астосовується в редакції, що набрала чинності 1-го
листопада 1996 року.
Конвенція про міжнародні залізничні перевезе ння, маючи таку славетну історію, вважається чи не
найстарішою конвенцією в сфері міжнародного тран спорту. Вона значно вплинула на зміст багатьох інших
міжнародних угод, що визначають умови договору
перевезення, причому не тільки залізничного, а й а втомобільного (УМВС, CMR і т. д.).
Хоча Україна і не є учасницею COTIF, усе ж
відповідно до укладеною угоди між Державною
адміністрацією залізничного транспорту України
і органами управління залізниць, які є членами
Міжнародного комітету залізничного транспорту
(CIT), норми цієї конвенції фактично застосов уються українськими залізницями у якості тари фно-контрактного права до міжнародного ванта жного сполучення при транзитних перевезеннях на
ділянці Д’яково/Халмеу-Чоп/Чіерна –над-Тисою
і Д’яково/Халмеу- Чоп/Захонь. Але, необхідно
відзначити, що вказані норми офіційно в Україні
не опубліковані, що ставить під сумнів
правомірність їх застосування.
Крім того, в минулому році Укрзалізниця
надіслала Уряду Швейцарської Конфедерації, що є
урядом-депозитарієм COTIF, заяву про приєднання
до Конвенції. Останній передав заяву де ржавамучасницям, від яких протягом установленого шест имісячного терміну не надійшло жодного заперече ння.
Вказана конвенція підлягає ратифікації, прийня ттю

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 55. Правознавство

33

Джуринський О.О.

чи схваленню, тому для України вона набере чинно сті лише після здачі на збереження д окумента про
приєднання і доведення до відома держав-учасниць
переліку ліній і шляхів сполучення, на які буде п оширюватися дія Конвенції з першого дня другого
місяця, рахуючи від місяця, протягом якого був ог олошений вказаний список.
Наведене вище, безперечно, вимагає ознайомлення з
положеннями Конвенції та їх глибокого аналізу.
Конвенція про міжнародні залізничні перев езення складається з шести розділів, які визначають
права та обов’язки держав-учасниць у зв’язку із організацією прямого міжнародного залізничного сп олучення та створенням Міжурядової організації мі жнародних залізничних перевезень (OTIV). Зокрема, в
ній ідеться про порядок підписання, ратифікації,
прийняття, приєднання, денонсації та вн есення змін
до неї; мету і завдання OTIV, склад та компетенцію її
органів. Також зазначається процедура для
розв’язання спорів, які виникають як між державамиучасницями,
так
і
між
тран спортними
підприємствами і користувачами їх послуг та ін.
Невід’ємними частинами Конвенції, згідно зі статтею
4, є Протокол про привілеї та імунітети Міжурядової
організації залізничних перевезень та Додаткові повноваження для аудиту рахунків, положення яких,
зокрема, стосуються окремих аспектів правов ого статусу та діяльності організації, членів її перс оналу,
запрошених нею експертів та представників держав учасниць. Крім вказаних нормативних док ументів
невід’ємною складовою Конвенції є також два Дод атки до неї: Єдині правила до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів (CIV), Єдині
правила до договору про міжнародне залізн ичне перевезення вантажів (CIM) та чотири додаткові регл аменти до останнього, які називаються: Регламент
міжнародних залізничних перевезень небезпечних
вантажів (RID), Регламент міжнародних залізничних
перевезень приватних ваганів (RIP), Регламент міжнародних залізничних перевезень контейнерів (RICo)
та Регламент міжнародних залізничних перевезень
експрес-посилок (RIEx).
У цих Додатках систематизовані матеріально правові норми, що визначають порядок укладення,
виконання договору про міжнародне перевезення
вантажів, підстави, межі та розмір відповідальності
його сторін, строки доставки та інші правила для
міжнародного залізничного сполучення.
Передусім нашу увагу привертають норми CIM,
оскільки, як зазначалося вище, вони застосовуються
залізницями України вже сьогодні.
Ці норми, застосовуються до всіх відправлень товарів, які здаються для перевезення з прямою транспортною
накладною, складеною на маршрут, що проходить тери34

торію двох і більше держав-учасниць COTIF і охоплює
виключно лінії, внесені в перелік ліній CIM. Ці правила
можуть також застосовуватись до прямого міжнародного
вантажного сполучення з використанням на доповнення
до залізничних ліній наземних і морських шляхів, а також
внутрішніх водних шляхів.
Єдині правила містять окремі винятки із загального
правила про сферу їх застосування. Вони не застосовуються
до перевезень, що здійснюються між станціями однієї
країни і лише транзитом проходять по території іншої
держави (наскрізні перевезення), якщо транзитні лінії
експлуатуються винятково залізничними підприємствами
держави відправлення або якщо за відповідною
домовленістю зацікавлених держав такі перевезення
підпорядковуються іншому правовому режиму, зокрема,
національному праву якої-небудь країни. Крім того,
зазначені правила не застосовуються до відправлень між
станціями двох сусідніх держав і до відправлень між
станціями двох держав транзитом через територію третьої
держави, якщо лінії, якими здійснюється перевезення,
експлуатуються винятково залізницею однієї з трьох
держав та якщо відправник, використовуючи відповідну
транспортну накладну, вимагає застосування правил, які
діють у внутрішньому сполученні. В данному випадку
внутрішні правила країни застосовуються лише тоді, коли
це не суперечить законам і правилам жодної країни,
залізниці яких беруть участь у перевезенні.
Аналіз змісту Єдиних правил до договору про
міжнародне залізничне перевезення вантажів дає
підстави вважати, що термін “товари”, який
використовується в CIM - це не тільки товари в прямому значенні цього слова. До них потрібно віднести
все, про що може йти мова як про об’єкт транспорт ування, крім пасажирів і багажу, перев езення яких
здійснюється у відповідності з Єдиними правилами
для договору про міжнародне залізничне перевезе ння
пасажирів і багажу (CIV). Зокрема, поняттям “товари” охоплюються також трупи, рухомий склад, тварини, порожній контейнер тощо.
Але, з іншого боку, як і національні норми більшості
країн, CIM не дозволяє перевезення деяких предметів (товарів). До них належать: предмети, перевезення яких здійснюється винятково поштовими адміністраціями хоча б в одній
країні, залізниці якої беруть участь у перевезенні; небезпечні
вантажі, які забороняється перевозити згідно з Регламентом
міжнародних залізничних перевезень небезпечних вантажів;
предмети, які через свої розміри, масу та інші властивості,
враховуючи потребу в пристроях та рухомому складі, не можуть бути перевезені хоча б однією залізницею, яка бере
участь у перевезенні; а також інші предмети, перевезення
яких заборонено по території держави, через яку проходить
маршрут. Відтак, ці положення свідчать про те, що підприємства залізничного транспорту мають не тільки право, а й
обов’язок відмовитися від перевезення згаданих предметів.
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Як ми знаємо, перевезення вантажів у мі жнародному сполученні здійснюється на підставі
відповідного договору, що укладається між ві дправником та залізницею. За договором залізн иця
бере на себе зобов’язання перевести ввірений їй
вантаж із одного місця в інше і там видати й ого
вказаному відправником одержувачу, а ві дправник бере на себе обов’язок здійснити оплату за
перевезення. Характерною особливістю дог овору
перевезення вантажів є те, що одержувачу над ається право від свого імені вимагати від зал ізниці
на станції призначення видачі товару. О тже, він є
різновидом договору на користь третьої особи, з
усіма наслідками, що випливають з ць ого. Цей
договір укладається конклюдентними діями шл яхом прийняття станцією відпр авлення товарів з
метою здійснення їх перевезення.
§ 1 ст. 11 СІМ вказує, що прийняття вантажу
до перевезення засвідчується накладенням на н акладну, а також, у випадку необхідності, на дод атковий формуляр відбитку календарного ште мпеля або заповненої машин ою відмітки про облік
з зазначенням дати прийняття.
Положення цієї статті дають підстави зробити висновок, що відбиток штемпеля чи машинна відмітка свідчить
про факт і дату укладення договору про перевезення. Відповідно транспортна накладна є підтвердженням того, що в
певний час був укладений договір про перевезення на умовах, зміст яких відбивають указані в ній дані.
Пред’являючи вантаж до перевезення, ва нтажовідправник повинен дати належно заповн ену
накладну, що складається для кожної відпра вки.
Він несе відповідальність за наслідки, які вини кли в результаті того, що внесені ним дані вияв ились неправильними, неточними чи неповн ими, а
також вказані не у визначеному для них місці.
Залізницями встановлюється єдиний зр азок накладної, яка повинна мати призначе ний для відправника дублікат і містити вказані в CIM
обов’язкові реквізити, а саме і найменування ст анції призначення, назву (ім’я), поштову адресу
одержувача та відправника, найменування в антажу та його маса і т.ін.
Відправник має право визначити конкретн ий
маршрут перевезення, вказуючи в накладній пр икордонні станції (пункти), а також у разі н еобхідності -транзитні станції. В залежності від о браного маршруту розраховуються строки д оставки і суми платежів за перевезення вант ажу.
Передусім, звернемося до правил для визначення
строків доставки. Строки доставки визначаються на
підставі домовленості між зацікавленими залізницями,
але в будь-якому випадку вони не можуть перевищувати терміни доставки, передбачені в CIM.

У Єдиних правилах до договору про міжн ародне залізничне перевезення вантажів цей те рмін залежить від роду відправки (вагонної чи
дрібної) та складається зі строку на відправлення
і строку на перевезення. Зокрема, для вагонних
відправок: строк на відправлення – 12 годин,
строк на перевезення вантажу на кожні розпочаті
400 тарифні кілометри – 24 години. Для дрібних
відправок: строк на відправлення вантажу – 24
години, строк на перевезення на кожні розпочаті
200 тарифні кілометри –24 години.
Також CIM передбачає випадки подо вження строків доставки на час затримки перевезення для виконання митних та інших адмініс тративних формальностей, внесення змін до дог овору, перевантаження чи коригування положення
в вагоні вантажу, неправильно навантаженого
відправником тощо. Крім того, залізниця за пе вних умов для окремих видів відправок має право
встановити додаткові строки доста вки вантажу.
Перебіг строку доставки починається опі вночі того дня, в який вантаж був прийнятий зал ізницею. Він тимчасово зупиняється в недільні та
святкові дні. Дні, які є святковими, виз начається
законами окремих країн.
Протягом установленого в такий спосіб
строку доставки залізниця не тільки повинна
здійснити перевезення вантажу до станції пр изначення, а й повинна вжити всіх заходів, для
того щоб одержувач міг розпоряджатися вант ажем. Необхідно повернутись тепер до визначе ння
плати за перевезення. Під платою за перев езення
необхідно розуміти всі суми, які можуть бути
нараховані за перевезення на підставі CIM. До
них належать вартість перевезення і додаткові
витрати по перевезенню незалежн о від того,
нараховані вони на станції відправлення чи на
станції призначення. Оплата за перевезення
здійснюється при пред’явленні вантажу відправником чи при отриманні вантажу одержувачем.
Відправник самостійно визначає, хто повинен
здійснювати оплату. Про прийняте рішення він
робить відмітку в накладній. Відсутність у тран спортній накладній будь-яких вказівок відносно
попередньої оплати розцінюється як мо вчазне
вираження волі відправника перекласти витрати
по перевезенню на одержувача.
Плата за перевезення вантажу і додаткові
збори визначаються у відповідності з тарифами,
що діють у кожній країні на дату укладення д оговору про перевезення вантажу. В деяких вип адках застосовуються міжнародні тарифи, що у згоджуються зацікавленими держ авами.
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Серед інших норм CIM до договору про міжнародне залізничне перевезення вантажів особливе практи чне значення мають правила про порядок зміни умов
договору за вимогою відправника та одержувача вант ажу. Так, зміна умов договору про перевезення вантажу
дозволяє вантажовласникам переглядати окремі з них,
залишаючи в силі інші. Зокрема, цей інститут дозволяє
відправнику та одержувачу за певних підстав вилучити
вантаж на станції відправлення, затримати вантаж, в идати вантаж іншій особі, ніж та, яка вказана в накладній,
видати вантаж на іншій станції тощо.
Процес перевезення завершується видачею вантажу. Відтак, залізниця повинна передати одержувачу накладну та вантаж. Як було вказано вище, вантаж можна вважати
виданим, якщо одержувач має можливість розпоряджатись
вантажем. На нашу думку, йдеться про те, що одержувач
може фактично і не володіти вантажем, але достатньо того,
щоб він мав змогу розпоряджатися ним.
У цілому ж, значна кількість норм CIM присвячена відповідальності залізниць за договором
міжнародного перевезення вантажів. Так, залізниця, що прийняла вантаж для перевезення з
транспортною накладною, несе відповідальність
за невиконання умов договору перевезення в
зв’язку з обставинами, які виникли з моменту
його укладення і аж до видачі вантажу. Кожна
наступна залізниця, що бере участь у перевезенні,
приймає на себе зобов’язання за цим договором і
несе солідарну відповідальність за його н алежне
виконання на тих самих підставах, що і залізниця
відправлення. Тим самим кожна з них відповідає
не тільки за свої дії, а й за дії інш их залізниць, які
є учасниками договору.
Зокрема, вказані залізниці несуть відповід альність за збитки, що виникли внаслідок по вної
чи часткової втрати або пошкодження вант ажу, а
також у зв’язку з простроченням у доставці ва нтажу. Також питання про відповід альність перевізника виникають і в інших випадках: неправ ильне застосування тарифів, невиконання розп оряджень вантажовласника про зміну умов дог овору, втрата перевізних док ументів і т.ін.
Окремі норми CIM також визначають умови
звільнення залізниць від від повідальності та певні межі відшкодування. Відповідно до § 2 ст. 36
залізниця звільняється від відповідальності, якщо
доведе, що прострочення в доставці, втрата чи
пошкодження вантажу були викликані винними
діями уповноваженої (правомочної) особи, її вк азівками, а також якщо вони пов ’язані з особливими властивостями вантажу чи обставинами,
яким залізниця не могла запобігти і наслідки
яких не могла усунути. Вказані фактичні підст ави
залізниця повинна довести. В § 3 ст. 27 пер ерахо36

вані й інші обставини, за як их залізниця звільняється від відповідальності за втрату чи п ошкодження вантажу: перевезення вантажу на відкр итому рухомому складі, відсутність та нез адовільний стан упаковки, навантаження або в ивантаження товарів відповідно відправником чи оде ржувачем і т.ін.
Залізниця також звільняється від відповід альності, якщо збиток зумовлений ядерним інц идентом у випадку, коли відповідальність згідно з
законами держави покладається на власника яд ерної установки.
У випадку повної або часткової втрати вантажу
залізниця несе відповідальність за заподіяні збитки,
але розмір відшкодування не повинен перевищувати
17 СПЗ (спеціальні права запозичення МВФ) за ко жний кілограм маси брутто, якого не вистачає.
Якщо вантаж пошкоджено, залізниця ві дшкодовує збитки, завдані в резуль таті зменшення
його вартості, але в розмірі, що не перевищує с уми збитків, які відшкодовуються в разі втрати
відповідної частини вантажу.
Як у першому, так і в другому випадку залізн ицею повертаються вартість перевезення та інші суми,
виплачені за перевезення втраченого вантажу.
Окремо визначені межі відшкодування збитків, завданих простроченням у доставці вантажу. Вони визн ачаються сумами, кратними вартості перевезення.
Як уже зазначалося, Україна ще не приєдналась до
COTIF. Але в даний час вона є стороною інших багатосторонніх міжнародних угод у сфері залізничного транспорту. Серед них найбільш вагомими є Угода про мі жнародне залізничне вантажне сполучення (УМВС) та
Угода про міжнародне залізничне пасажирське сполучення (УМПС). Їх сторонами, крім України, є також усі
інші держави СНД, держави Балтії, Албанія, Болгарія,
Польща, Іран, В’єтнам, КНР, КНДР. Хоча положення
вказаних міжнародних угод та положення Конвенції про
міжнародні залізничні перевезення багато в чому збігаються, все ж з окремих, але інколи дуже принципових
питань між ними виникають суттєві розбіжності. Зокр ема, COTIF має певні особливості, що стосуються транспортної документації, відповідальності залізниць, строків доставки, правил перевезення небезпечних вантажів
та ін. Приєднання ж України до COTIF очікується на
фоні інтеграційних процесів у Європі, які, безперечно,
впливають на економічну та правову політику нашої
держави. Очевидно, що Україна як Європейська країна
не збирається залишатися пасивним спостерігачем з азначених процесів, а навпаки - прагне активного та плідного економічного і правового співробітництва.
Вбачається, що в першу чергу необхідно пр ивести у відповідність та адаптувати законодавство
України і європейських країн, що, безперечно, н а-
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самперед стосується транспортного законо давства,
оскільки міжнародні перевезення об ’єктивно потребують єдиного правового режиму.
Запровадження Державною адміністрацією
залізничного транспорту України заходів у н апрямку приєднання до Конвенції про міжнародні
залізничні перевезення можна розцінювати як
спробу уніфікувати приватні норми для договору
міжнародного залізничного п еревезення.
Але, на нашу думку, приєднання до COTIF
сьогодні є доволі передчасним. Немає жодного
сумніву, що технологія роботи вітчизняного зал ізничного транспорту поки ще не відповідає європейським стандартам, що ставить під сумнів м ожливість належного виконання залізницями
України умов договору перевезення у відпові дності з нормами COTIF. Зокрема, це стосується
строків доставки вантажу, що значно коротші
порівняно з Угодою про міжнародне залізничне
вантажне сполучення.
Більше того, найближчим часом Конвенція про
міжнародні залізничні перевезення має зазнати значної
реформи, що в першу чергу пов’язано з застосуванням
її положень до економічних змін, які відбуваються на
залізничному транспорті Європи. Так, відповідно до
директиви ЄС 91/440 у вказаних країнах проводиться
виділення залізничної інфраструктури (будівництво,

утримання колії, контактної мережі, сигналізації, ро зробка графіків і управління рухом і т.д.) від експлуат аційної діяльності (рухомий склад, комерційна робота і
т.д.), а також розподіл управління пасажирським і ва нтажним сполученням. Відповідно деякі положення
COTIF будуть змінені і доповнені. Зокрема, буде
створене нове законодавство для договору про
користування інфраструктурою.
Безперечно, що коли вказані зміни будуть
прийняті то питання про доцільність приєднання
України до COTIF автоматично відпадає, оскіл ьки існуюча система економічних відносин на ві тчизняних залізницях фактично унеможливлює
застосування вказаних положень на практиці.
Зате більш досконалим, на наш погляд, є і нший шлях до уніфікації правового режиму мі жнародних залізничних перевезень. Вбачається, що
саме поступове зближення положень COTIF, з
однієї сторони, та УМПС і УМВС – з іншої, може
забезпечити досягнення поставленої мети, а саме:
єдиного правового режиму міжнародних ванта жних перевезень від Атлантичного до Т ихого океану. Певні роботи в цьому напрямку вже декілька
років ведуться в Організації Співробі тництва Залізниць, членом якої є і Украї на, де створена
тимчасова робоча група експертів з п итань зближення УМВС і CIM.

Надійшла до редколегії 29.01.1999р.
Dzhurynsky O.O.
Convention on International Railway Traffic: history and perspectives
Summary
The basic thesis of Convention on Internat ional Railway Traffic are considered, proposals about
Ukraine adherence to it are brought up.
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СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ПРАВОНАСТУПНИЦТВА В
ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
Цивільним правовідносинам властивий рух.
Це означає, що вони виникають, змінюються,
припиняються внаслідок обставин легального
характеру, певних юридичних фактів – тобто дій
та подій, з якими закон пов ’язує настання тих чи
інших юридично значимих наслідків. Смерть л юдини (фізичної особи) – це подія, з якою закон
пов’язує рух (виникнення, зміну, припинення)
цілого комплексу правовідносин.
Спадкування – це комплекс правовідносин, які виникають у зв’язку зі смертю фізичної особи. Мова йде про
виникнення специфічних спадкових правовідносин, як
наприклад: правовідносини з факту відкриття спадщини,
правовідносини по прийняттю спадщини, правовідносини
по відмові від спадщини, правовідносини по виконанню
заповіту і т.п. Усі ці правовідносини опосередковують перехід спадкового майна від померлої особи (спадкодавця)
до її правонаступника (спадкоємця).
За життя спадкодавець був суб’єктом найрізн оманітніших правовідносин, як майнових, так і н емайнових. Залежно від характеру цих правовідносин о дні з них припиняються зі смертю особи, а інші пр одовжують існувати. При цьому вони зазнають певних
змін. Зміни стосуються, насамперед, їх суб’єктного
складу. Місце померлої особи, яка в иступала
суб’єктом (активним чи пасивним) певних правові дносин, займає її правонаступник (спадкоємець), який
стає суб’єктом прав і обов’язків, що належали спадкодавцю. Такий перехід прав та обов’язків померлої
особи до іншої особи - спадкоємця - називається спадковим правонаступництвом.
Поняття “правонаступництво” не є специфічною
категорією спадкового права. Правонаступництво має
місце в юридичному побуті в кожному випадку заміни
одного суб’єкта правовідносин іншим, при похідному
набутті прав та обов’язків [14, c.6]. “Правонаступництво
– це перехід суб’єктивного права (в широкому значенні
також правового обов’язку) від однієї особи (праводавця) до іншої (правонаступника) в порядку похідного
правонабуття (у відповідних випадках похідного набуття правового обов’язку)” [14, c.6].
Правонаступництво може мати місце як у а бсолютних, так і у відносних правовідносинах, як у
правах, так і в обов’язках або у їх сукупності. Н езалежно від характеру прав та обов’язків, новий
суб’єкт у правовідношенні займає місце первісного, а права та обов’язки, що переходять до нього,
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залишаються тотожними правам та обов’язкам
первісного суб’єкта.
Загальноприйнятим щодо правонасту пництва, як такого, є розподіл на універсальне і
сингулярне правонаступництво. Зокрема, Б.Б.
Черепахін вказує, що універсальне правон аступництво – це перехід усієї сукупності прав
та обов’язків певної особи, яке потрібно відр ізняти від сингулярного (часткового) правон аступництва в окремих правах чи обов’язках, і
навіть від наступництва окремої сукупності
прав і обов’язків [14, c.20].
Одним з найпоширеніших видів універсального
правонаступництва поряд з правонаступництвом при
реорганізації юридичної особи, є спадкування. Як висловився Б.Б. Черепахін, “універсальне правонаступництво громадян має місце при спадкуванні, являючись основою цього інституту” [14, c.20]. Він також вказує, що при спадкуванні мають місце і випадки чисто
сингулярного правонаступництва і відносить до них
перехід права вимоги вкладу в ощадній касі чи банку
після смерті вкладника до особи, яка вказана в письмовій заяві вкладника банку (ст. 564 ЦК України).
Розподіл правонаступництва в спадковому праві на універсальне і сингулярне є майже
загальноприйнятим серед учених, які займ аються проблемами спадкування [див.: 3, с.50 54; 12, с.64-66; 15, с.467, 527; 16, с.3 -4 та ін.].
Точка зору на розподіл спадкового правон аступництва на універсальне і сингулярне є н астільки поширеною, що сприймається, на п ерший погляд як єдино можлива.
Дослідження спеціальної літератури і з аконодавства в галузі спадкового права сві дчить про те, що проблема видів спадкового
(цей термін ми вживаємо умо вно) правонаступництва є однією з найбільш дискусійних у
спадковому праві країн континентальної Є вропи. І ця дискусія, без перебільшення, триває
вже багато століть. Ми ж зосередимо увагу на
сучасному спадковому праві України (і, ві дповідно, на радянському спадковому праві).
Прийнятий розподіл на універсальне і с ингулярне правонаступництво був відзнач ений
нами не випадково, це відповідає дійсно сті.
Перша складність полягає в тому, що різні а втори вкладають у ці терміни не однаковий
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зміст. Для чіткішого розу міння спробуємо
встановити поняття й ознаки універсального і
сингулярного спадкового насту пництва.
При універсальному спадковому правонаступництві права та обов’язки померлого, як єдине
ціле, переходять до спадкоємця одним актом, без
передачі їх первісним суб’єктом. Суттєвими ознаками такого універсального правонаступництва,
на нашу думку, треба вважати:
1. Об’єктом правонаступництва є спадщина
– як сукупність прав та обов’язків поме рлої особи, що володіють ознакою відчуж уваності (тобто не є такими, що нерозр ивно
пов’язані з особистістю спадкодавця). Але
це не проста сукупність прав та обов’язків,
а їх єдність, а це означає, що спадкоємець
не може вибірково прийняти одні права чи
обов’язки, відмовившись від і нших.
2. За умови універсального спадкового пр авонаступництва всі права та обов’язки, які
складають спадщину, переходять до спа дкоємця в момент смерті спадк одавця.
3. Особливістю універсального наступниц тва
при спадкуванні є також те, що всі пр ава
та обов’язки, що складають спадщину п ереходять до спадкоємця одноч асно. Єдиним актом прийняття спадщини (ст.ст. 548
– 549 ЦК України) він стає суб’єктом усіх
прав та обов’язків, що складали ма йно його правопопередника (спадкодавця) нез алежно від того, знає чи не знає спадк оємець про склад спадкового майна.
4. Універсальне спадкове правонаступниц тво – це безпосереднє наступництво в пр авах та обов’язках померлого. В момент п ереходу спадщини праводавця вже немає в
живих, і, відповідно, немає особи, яка б м огла передати ці права і обов’язки. Спадк оємець, тим не менше, не потребу є сприяння третіх осіб, а лише в силу свого волев иявлення (акту прийняття спадщини) без
згоди кредиторів та боржників спадкода вця, займає відповідне місце у з обов’язаннях, які були встановлені без нь ого і які являють собою узгодження воль
конкретних суб’єктів, так само, як він займає це місце у правовідносинах абсолю тних (напр., відносинах власності), що мо жна хоча б пояснити узгодженням воль сп адкодавця і спадкоємця.
При сингулярному правонаступництві із
майна померлого відбувається перехід до н аступника окремого права. Сингулярне (час ткове правонаступництво має місце, на думку

більшості вчених, у таких випадках: при
встановленні у заповіті заповідального відк азу, при спадкуванні вкладу особою, на к ористь
якої вкладником було зроблене спеці альне заповідальне розпорядження. Єдиною ж озн акою сингулярного правонаступництва з майна
померлого, яка визнана більшістю вч ених, є
те, що об’єктом такого наступництва є не сп адщина в цілому чи її частка, а лише окреме
майнове право [див.: 12, с.66; 14, с.20; 3, с.170 172; 15, с. 527; 5, с.7, 90 та ін.].
Але з урахуванням тлумачення проблеми відповідальності за борги спадкодавця і ця ознака деякими
вченими піддається сумніву [див. 6, с.58]. Складається
враження, що встановити загальні характеристики
сингулярного наступництва із майна померлого неможливо. Від правильного вирішення цього питання залежить визначення статусу сингулярного правонаступництва, кола прав та обов’язків, які переходять до
правонаступника, в тому числі і проблема відповідальності по боргах спадкодавця.
Історично склалося, що основним випадком
сингулярного наступництва із майна померлого
був заповідальний відказ [13, с. 493; 8, с.561]. Ця
ідея проводилась у працях абсолютної більшості як
зарубіжних, так і радянських вчених [див.: 3,
с.50,170-172; 12, с. 66; 9, с. 72; 4, с. 223-229 та ін.].
Столітню традицію піддав сумніву Б.Б. Черепахін,
чиє монографічне дослідження проблеми правон аступництва є найбільш авторитетним і глибоким в
радянському цивільному праві. Він категорично
стверджує, що “не має відношення до проблеми
правонаступництва, пов’язаного з спадкуванням,
також заповідальний відказ (легат), передбачений
ст.423 ЦК РРФСР (ст.538 ЦК УРСР) [14, с. 143].
Б.Б. Черепахін вказує, що у випадку прийняття
спадщини, спадкоємцем за заповітом, на якого покладений заповідальний відказ, між спадкодавцем
(заповідачем) і спадкоємцем не виникає відносин
правонаступництва, так як обов’язок по виконанню
відказу з’являється у спадкоємця за заповітом вперше, а не переходить до нього від спадкодавця. Відн осин правонаступництва, на думку Б.Б. Черепахіна, не
виникає також між спадкодавцем і відказоодержувачем, який набуває зобов’язальної вимоги до спадкоємця, на якого покладено виконання відказу. Тому
що право вимоги з’являється у відказоодержувача
вперше, а не переходить від спадкодавця. Він також
вказує, що відказоодержувач у результаті виконання
заповідального відказу отримує певне майно з майна
спадкоємця, хоча і за рахунок майна спадкодавця (курсив наш - Ш.Л.) [14, с. 143-144].
Висновки Б.Б.Черепахіна про те, що пр авонаступництво при заповідальному відказі не
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має відношення до спадкування, а є правонаст упництвом між спадкоємцем, частка якого обт яжена відказом, і відказоодержувачем аргумент овані,
але з погляду звичайного сингулярного пр авонаступництва, яке має місце в з обов’язальних правовідносинах між живими. Неточність в ко нцепції Б.Б.Черепахіна полягає в тому, що він не вр аховує особливого характеру предмету синг улярного наступництва при заповідальному відк азі –
це сингулярне наступництво із майна поме рлої
особи (зі спадщини), – що відрізняє його від в ипадків сингулярного наступництва між жив ими.
Б.Б.Черепахін у своїй монографії наводить і вв ажає
дуже
вдалим
висловлювання
В.І.Серебровського [12, с. 155], що при призначенні спадкоємця має місце наступництво “бе зпосереднє”, а при встановленні заповідал ьного
відказу – наступництво в майні спадкодавця є
“опосередкованим”. Як ми вже зазначали,
В.І.Серебровський був прихильником концепції
сингулярного наступництва відказоодержувача в
майні померлого при встановлені заповідаль ного
відказу [див. 12, с.66, 155 і наст.].
Терміни “безпосереднє” й “опосередковане”
правонаступництво означають, що при безпосередньому правонаступництві права й обов’язки пер еходять від однієї особи до іншої прямо, при “опос ередкованому” – за участю якогось суб’єкта, який
отримує їх у вигляді своєрідної проміжкової стадії.
Універсальний характер спадкового правонасту пництва виключає опосередкований перехід спадщини до спадкоємця. Ми вже зазначали, що таке пр авонаступництво завжди безпосереднє. Сингулярний
характер правонаступництва при заповідальному
відказі не виключає його опосередкованості чи бе зпосередності. Тобто має місце різне співвідношення
таких понять, як “універсальність” - “сингулярність”, “безпосередність” - “опосередкованість”.
Універсальність завжди виключає опосередкованість наступництва, тоді як при сингулярності можливе як опосередковане так і безпосереднє спадкове
наступництво. Пояснимо свою точку зору. Сингулярне наступництво на випадок смерті, як ми вже
зазначали, в українському праві має місце при встановленні заповідального відказу і при спеціальному
розпорядженні вкладника своїм вкладом на випадок смерті.
При спадкуванні вкладу, на який спадк одавцем зроблено розпорядження на випадок
смерті або складено заповіт (ст.564 ЦК Укра їни) має місце сингулярне безпосереднє наст упництво, “тут переходить тільки одне майн ове
право вимоги, а не вся сукупність майн ових
прав спадкодавця” [14, c.142]. На це н аступ40

ництво не розповсюджується норма про ві дповідальність по боргах спадкодавця, встан овлена ст.134 ЦК РРСФР, (ст.556 ЦК України) ,
що відповідає змісту п.12 Постанови ПВС від
24.06.83 № 4 зі змінами, внесеними постан овою пленуму від 25.12.92 № 13 [1].
При встановленні заповідального відказу
за чинним законодавством України можливе
лише, на нашу думку, сингулярне опосередк оване наступництво. Тобто, відказоодерж увач,
за змістом ст.538 ЦК УКраїни, є правонасту пником спадкодавця (заповідача) в одному л ише праві (або їх сукупності), яке надається
йому не безпосередньо, а у формі з обов’язання,
покладеного на спадкоємця за заповітом. Дехто вказує, що право, яке є об’єктом запов ідального відказу, може мати лише майновий х арактер. На нашу думку, зг ідно зі ст.538 ЦК
України, можливі заповід альні відкази, предметом яких є немайнове право. Але такі зап овідальні відкази не встановлюють ніякого
правонаступництва, тому що відказоодерж увачеві не надається ніяких об’єктів зі спадк ового майна, ніякої майнової вигоди за рахунок
спадщини [див. 13, с. 493].
Можлива також конструкція заповідальн ого
відказу, при якій має місце сингулярне безпосереднє наступництво з майна померлого. Мова йде
про так званий речовий(абсолютний) відказ, п ередбачений ч.2 ст.1478 Проекту ЦК України в р едакції від 25.08.96: “Предметом заповідального
відказу може бути передання відказоодержувач еві
у власність або за іншим речовим правом ма йнового права, або речі, що входить до складу сп адщини” [2]. Речовий відказ не породжує з обов’язальної вимоги відказоодержувача до спа дкоємця, частка якого обтяжена таким відказом,
але передбачає абсолютне (речове) право на таку
річ, чи майнове право. Спадкоємець, частка як ого обтяжена відказом, є лише законним власн иком речі, (в силу універсального характеру свого
правонаступництва), а власником чи суб’єктом
іншого речового права, з моменту відкриття сп адщини є відказоодержувач.
Отже, ми можемо констатувати, що саме
предмет сингулярного наступництва з майна п омерлого є його єдиною сутнісною ознакою, яка
відрізняє його від універсального спадкового н аступництва і сингулярного наступництва між
живими. Предметом сингулярного наступництва
з майна померлого є майнове право, без коресп ондуючого йому обов’язку, що і відрізняє таке н аступництво від сингулярного правонаступництва
між живими. Сингулярне правонаступництво
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між живими – це правонаступництво в окремих
правах чи обов’язках. Сингулярне правонаступництво із майна померлого – це завжди правонаступництво лише в правах.
Твердження Б.Б. Черепахіна про те, що
заповідальний відказ не має відношення до
спадкового
правонаступництва,
яке
ми
проаналізували вище, необхідно відрізняти від
подібного твердження Б.С.Антимонова та К.А. Граве
[3, с. 49-50]. “Не є спадкуванням і часткове
правонаступництво на випадок смерті, яке виникає
на підставі заповідального відказу (ст. 423 ЦК
РРСФР).” (відпов. ст.538 ЦК України). Ці автори, на
відміну
від
Б.Б.
Черепахіна,
визнають
правонаступництво при заповідальному відказі
частковим чи сингулярним, опосередкованим
наступництвом, при цьому вони чітко проводять
один з основних принципів спадкового права про те,
що лише універсальне спадкове наступництво (на
підставі закону чи заповіту) є спадкуванням у
точному сенсі цього слова. Так само як універсальні
правонаступники – це спадкоємці (за законом чи
заповітом). Всі інші - відказоодержувач, особа, на
користь якої заповідано вклад, - наступники сингулярні, наступники лише окремого права, які в силу ць ого не несуть відповідальності по боргах спадкодавця.
Виходячи з цього, Б.С.Антимонов і К.А. Граве правильно зазначають, що не можна погодитися з тим,
що за радянським правом спадкування можливе як у
формі універсального наступництва, так і у формі
наступництва сингулярного [3, с.52]. Категорія
спадкування і сингулярне наступництво не
співвідносні як ціле і його частина, а
взаємовиключні, і не лише за радянським правом, а й
загалом у спадковому праві країн романо-германської
правової системи. На відміну від країн англо американської системи права, спадковому праву яких
принцип універсальності спадкування взагалі не
відомий. В цих країнах передбачений “принципово
інший механізм переходу спадкового майна” [ 7, с.
546]. Майно спадкодавця не переходить до
спадкоємців безпосередньо. Воно підлягає ліквідації
виконавцем (executor), якщо він призначений у заповіті, чи призначеним судом адміністратором (administrator), які передають спадкоємцям тільки те, що залишилось після розрахунків з кредиторами спадкодавця. Так виключається проблема входження чи не
входження обов’язків (боргів) спадкодавця у
спадкову масу і, відповідно, розуміння спадкування
як переходу прав та обов’язків спадкодавця (крім
тих, які нерозривно пов’язані з особистістю
спадкодавця), як єдиного цілого до спадкоємців. А це
є однією з основних ознак універсальності
спадкового правонаступництва (зокрема і в

українському праві). Проте, як не дивно, і у нас є
вчені, які обстоюють позицію, згідно з якою до
спадкоємців переходять лише права спадкодавця.
Так, В.І. Серебровський виключав борги зі спадкової
маси, але найцікавіше те, що на його думку, це не
порушувало універсальності спадкового наступниц тва. Він зазначає: ”...Найбільш характерним є те, що
спадкоємець робиться наступником сукупності прав,
що належали померлому, які переходять до спадк оємця, не змінюючи свого змісту, а сам перехід цих
прав здійснюється одночасно і відразу – одним актом. Тому спадкування і є загальним чи універсал ьним правонаступництвом.
…Що ж стосується відповідальності спадкоємця
по боргах, які обтяжують спадщину, то така відповід альність не є неодмінна властивість універсального спадкового наступництва, як це часто вважають, а самості йний, хоча й такий, що знаходиться з ним у тісному
зв’язку, інститут спадкового права, існування якого
обумовлено спеціальною нормою закону. Якщо борги
спадкодавця були складовою частиною спадщини,
спадкоємець, до якого перейшла спадщина, завжди
повинен був би нести відповідальність за цими боргами
в повному обсязі [12, с. 64-65]. При цьому автор
посилається на працю російського дореволюційного
юриста В.Нікольського “Про основні моменти спадкування”, який, як відомо, був послідовником теорії, що
бачила в спадкуванні наступництво спадкоємцем особистості спадкодавця. Її прибічниками були також Пухта,
Ієрінг, Лассаль [див.: 11, с. 9-12, 54-56 та ін.; 10, С.2-8].
Саме цим вони пояснюють ідею повної (абсолютної)
відповідальності спадкоємця по боргах спадкодавця.
Не варто доводити, що сучасне спадкове
право України грунтується на інших засадах. У
певному розумінні, спадщина – це актив, тобто
те, що залишиться в остаточному рахунку спа дкоємцям. Але з погляду термінології спадкового
права – це є єдність (не просто сукупність) прав
та обов’язків спадкодавця (крім тих, що тісно
пов’язані з його особистістю ), які переходять до
його спадкоємців. На нашу думку, це підтве рджується нормами спадкового права, що містят ься в ч.1-2 ст.556,554 ЦК України. Тому така ва жлива ознака універсальності спадкового насту пництва, як одночасність (одночасно і відразу, о дним актом) і безпосередність не можуть замінити
іншу, не менш важливу ознаку універсальності об’єкт спадкування (права й обов’язки померлого
в їх єдності (сукупності)).
Отже, ми встановили, що в спадковому праві
України існує дві системи переходу майна померлої
особи до її наступників: спадкування – в єдино можливій формі універсального правонаступництва і си нгулярне правонаступництво із майна померлої особи.
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Спадкування, як універсальне правонаступництво,
характеризується згідно з чинним законодавством певними ознаками: об’єктом такого правонаступництва є
сукупність прав та обов’язків померлої особи, що
володіють ознакою відчужуваності; єдиним актом
прийняття спадщини (ст.ст.548 – 549 ЦК України)
спадкоємець стає суб’єктом усіх прав та обов’язків, що
складають спадщину; ці права та обов’язки переходять
до спадкоємця в момент смерті спадкодавця (ч.2 ст.548
ЦК України); спадкоємець як універсальний
правонаступник стає суб’єктом прав та обов’язків, що
складають спадщину безпосередньо, без акту передачі
їх правопопередником (спадкодавцем), без участі і
сприяння третіх осіб.
Українське законодавство знає дві підстави,
в силу яких можливе спадкування: закон і заповіт
(ч.1 ст.524 ЦК України). Спадкування за
заповітом є особливим видом правонаступництва
в цивільному праві. Заповіт, як одностороння
розпорядча угода, не є єдиною підставою, на якій
грунтується таке правонаступництво. Для спа дкування за заповітом потрібен складний юриди чний склад “який починається односторонньою
угодою спадкодавця – заповідача – заповітом,
оформленим в нотаріальному порядку, чи іншим
передбаченим законом способом” [14, с.37]. Відкриття спадщини (смерть громадянина, чи ог олошення його померлим) – це подія, яка є
центральним юридичним фактом у спадковому
наступництві, адже із відкриттям спадщини з акон
пов’язує виникнення юридичної сили заповіту.
Юридичний склад спадкового насту пництва за
заповітом (як і за законом) завершуєт ься прийняттям спадщини (одностороння угода спадк оємця). Саме правовідношенням по прийняттю спадщини опосередковується перехід прав та
обов’язків померлої особи до її спадкоємця,
якого в даному випадку вона призначила своїм
правонаступником в заповіті. В заповіті спадк одавець також визначає коло прав та обов'язків,
що перейдуть до спадкоємця. Тому правонаступництво при спадкуванні за заповітом – це універсальне і сингулярне правонаступництво, яке зді йснюється в порядку, встановленому у відп овідності до волі заповідача (із застереженнями, що
містяться в імперативних нормах, напр. ст.535
ЦК України).
Волею заповідача можуть бути встановлені
такі випадки сингулярного правонаступництва на
випадок власної смерті: сингулярне опосередк оване правонаступництво при зобов’язальному
заповідальному відказі (ст.538 ЦК України, ч.1,
ст.1478 Проекту ЦК) і сингулярне безпосереднє
правонаступництво при речовому заповідальн ому
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відказі (ч.2 ст.1478 Проекту ЦК) і при розп орядженні заповідача своїм вкладом у кредитній
установі, яке зроблене в заповіті чи в спеціальній
формі, передбаченій правилами кредитних ус танов (ст.564 ЦК України). Характерною ознакою
сингулярного наступництва з майна померлого є
те, що до правонаступника переходить лише п евне право майнового характеру, без відповідної
частки обов’язків (боргів), яка кореспондувала б
цьому праву. Відказоодержувач, вигодонабувач
заповіданого вкладу є сингулярним (безпосере днім чи опосередкованим) правонаступником п омерлого.
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Inheritance by testament as the peculiar type of succession in Civil Law
Summary
In the article it is given the essence of law succession for inheritance on testament as the universal
and singular law succession which is fulfilled in order defined according to the testator’s will.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС КОЛЕКТИВНИХ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Згідно з сучасною теорією цивільного права
суб’єктами цивільних правовідносин, а також
носіями майнових та особистих немайнових прав
й обов’язків можуть бути різні колективні утв орення, зокрема підприємства й організації, го сподарські товариства, виробничі кооперативи т а
інші. Щоб мати можливість вступати у цивільні
правовідносини і бути їх суб’єктами, ці колект ивні утворення наділяються статусом юридичної
особи (за умови наявності в них певних ознак).
Юридична особа є самостійним суб’єктом прав овідносин і існує незалежно від фізичних осіб, які
її утворили. І хоча перелічені колективні утв орення і визнаються суб’єктами правовідносин,
однак в якості юридичних осіб вони можуть бути
носіями тільки тих прав і обов’язків, які не
пов’язані з природними властиво стями людей.
Зі ст. 23 ЦКУ юридичними особами визнаються організації, які мають відокремлене майно і можуть від свого
імені набувати майнових і особистих немайнових прав і
нести обов’язки, бути позивачами і відповідачами в суді,
арбітражі або в третейському суді.
Юридичні особи виступають в якості сам остійних учасників цивільного обігу та тов арногрошових відносин. Для цього господарські т овариства і виробничі кооперативи як юридичні
особи повинні володіти певними ознаками. М ожна вказати такі ознаки, які характеризують будь яке господарське товариство (виробничий кооп ератив) як юридичну особу.
1. Наявність відокремленого майна. Для с амостійної участі в різноманітних товарно грошових відносинах господарські товариства і
виробничі кооперативи повинні володіти ма йном, відокремленим від майна інших осіб – громадян, юридичних осіб, держави. Відокремлення
майна може проводитись на будь -яких засадах,
хоч ступінь відокремлення в таких випадках б уває різним, адже майно може знаходитись у вл асності юридичних осіб у господарському відан ні,
оперативному управлінні, бути орендованим
майном та ін. Відокремлене майно є матеріал ьною базою юридичних осіб (і господарських, і
виробничих кооперативів, зокрема). Можна ств ерджувати, що зовнішнім проявом такої відокре мленості служить наявність самос тійного балансу
у юридичних осіб, що займаються підприємн ицькою діяльністю. До зовнішніх проявів від окрем44

леності майна можна віднести існування б анківського рахунку юридичної особи. Але ні с амостійний баланс, ні банківський рахунок не є с амостійними ознаками юридичної особи.
1. Здатність нести майнову відповідальність. Г осподарські товариства і виробничі кооперативи як
юридичні особи за своїми зобов’язаннями відповідають усім належним їм майном. Ця ознака пов ’язана
із попередньою (наявність відокремленого майна) і
можна стверджувати, що доповнює вище згадану
ознаку, адже лише за наявності у юридичної особи
відокремленого майна настає можливість говорити
про його самостійну майнову відповідал ьність, а
майнова відокремленість, без самостійної майнової
відповідальності носила б односторонній характер і
не була б достатньо повною.
2. За своїми зобов’язаннями господарські товариства і виробничі кооперативи самостійно несуть майнову
відповідальність усім своїм майном, на яке за ст. 7 Зак ону України “Про власність”, ст. 32 ЦКУ може бути звернене стягнення. Треба зауважити, що при цьому ні засновники згаданих юридичних осіб, ні власники майна
не відповідають за їх зобов’язаннями, так само як юридичні особи не несуть відповідальності за з обов’язаннями власника майна чи свого засновника.
Однією із форм цивільно-правової відповідальності юридичних осіб є також неустойка [2, с. 356].
У цивільному законодавстві чітко розмеж овується
відповідальність
кооперативного
об’єднання і кооперативних організацій, що вх одять до його складу. Для окремих видів коопер ативних організацій законом (їх статутами) може
бути передбачена відповідальність членів кооп еративної організації по її зобов ’язаннях [2,с. 310].
3. Виступ у цивільному обороті від свого
імені. Кожна юридична особа має своє н айменування і виступає в цивільному обороті
від свого імені. Можливість виступати в цив ільному обігу від свого імені виникає на осн ові матеріальних ознак юридичних осіб: ная вності відокремленого майна і самостійної
майнової відповідальності. Ця ознака госп одарських товариств і виробничих кооперат ивів служить кінцевим виразом самостійності і
правосуб’єктності цих організацій як юрид ичних осіб і означає, що вони самостійно від
свого імені набувають і здійснюють права та
обов’язки, вступаючи в різноманітні цив іль-
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но-правові відносини з іншими організаціями
і громадянами. Інші особи можуть діяти від
імені особи тільки за її згодою (на основі д овіреності). Наприклад, об ’єднання кооперат ивів може представляти інтереси кооперативу і
діяти від його імені у відповідни х органах.
Правосуб’єктність господарських товариств і виробничих кооперативів виникає з моменту їх держа вної реєстрації і припиняється з моменту ліквідації.
Згідно з чинним законодавством правосуб’єктність
юридичних осіб – виробничих кооперативів та господарських товариств носить універсальний характер, а це означає те,
що ці організації можуть займатися тими видами діяльності,
які не заборонені законом. А діяльності, перелік яких спеціально визначається, згадані юридичні особи можуть займатися
лише на основі спеціального дозволу.
4. Здатність бути позивачем або відповідачем у суді, арбітражному чи третейському суді. Виробничі кооперативи і
господарські товариства можуть бути позивачами та відповідачами в суді, арбітражному суді чи третейському суді. Виступаючи в якості позивача в судових органах, господарські
товариства і виробничі кооперативи захищають свої порушені права та відстоюють свої законні інтереси. А в якості
відповідача вони притягаються у зв’язку з пред’явленими до
них вимогами позивача.
Згідно
з
положенями
цивільно процесуального законодавства, сторонами в ц ивільному процесі можуть бути кооперативні о рганізації (їхні об’єднання), інші громадські орг анізації, що користуються правами юридичної
особи. Сторонами в спорах, що розглядаються
арбітражним судом, можуть бути підприємства,
установи й організації, які є юридичними особ ами, а також їх вищестоячі органи. Те, що в тр етейському суді розглядаються спори, віднесені до
компетенції арбітражного суду, говорить про те,
що сторонами можуть бути лише о рганізації, наділені правами юридичних осіб.
Треба згадати, що деякі вчені-юристи виділяють і нині в якості однієї із основних ознак юрид ичної особи ознаку організаційної єдності і зовні шньої автономії [5, с. 49-50]. Підставою для виділення цієї ознаки стала теорія колективу
А.В.Венедиктова, яка пояснювала сутність юрид ичної особи в юридичній літературі радянського п еріоду. Прибічники цієї точки зору вважали (і вв ажають), що будь-яка юридична особа представляє
собою певну організаційну єдність, тобто належн им
чином організований в єдине ціле колектив, який
має свою організаційну структуру та органи, які
здійснюють його правоздатність. Організаційна є дність закріплювалась у статуті юридичної особи (в
спеціальному положенні про неї).

Однак доцільність існування такої теорії викликає
сумнів. Як правило, будь-якій юридичній особі властива певна організованість, але її не треба отото жнювати з організаційною єдністю як ознакою юрид ичної
особи. Очевидно, варто говорити лише про зовнішню
автономію будь-якої юридичної особи, яка пояснюється вищезгаданими ознаками.
Визначаючи юридичну особу як організацію,
законодавець виходить з того, що організація –
це термін, який охоплює всі можливі юридичні
особи: підприємства, установи, орг анізації.
Можна зробити таке узагальнення: ознаки господарських товариств та виробничих кооперативів як юридичних
осіб тісно між собою пов’язані, відсутність навіть однієї з
вищезгаданих ознак буде перешкоджати нормальному функціонуванню вищезгаданих організацій. Господарським товариством і виробничим кооперативом як юридичною
особою є організація, яка за правом власності (повного
господарського відання, оперативного управління) та на
інших законних підставах має відокремлене майно,
відповідає за зобов’язаннями своїм майном, бере участь у
цивільному обігу від власного імені, а також здатність бути
позивачами або відповідачами в суді, арбітражному суді,
третейському
Відомо,суді.
що в країнах СНД поширений поділ
юридичних осіб на комерційні та некомерційні.
За цим поділом, комерційними є організаці ї, головною метою діяльності яких є одержання пр ибутку. Такими юридичними особами є господа рські товариства, виробничі кооперативи, підпр иємства незалежно від форм власності. Некоме рційними юридичними особами, відповідно, є о рганізації, діяльність яких не має на меті одержання прибутку. До них, звичайно, відносять р ізноманітні об’єднання громадян, споживчі ко оперативи, фонди та ін. Хоч цей поділ і умовний, адже
“некомерційні організації” теж досить ча сто виконують роботи та надають послуги за оплату і
отримують прибутки.
У проекті ЦКУ немає класифікації юридичних осіб
на комерційні та некомерційні, в ньому проведено поділ
на юридичних осіб публічного і приватного права.
Згідно з таким поділом юридичні особи приватного
права створюються за ініціативи приватних осіб на договірних засадах з метою участі у цивільно-правових відносинах.
Цивільне право регулює порядок створення і діяльності саме
юридичних осіб приватного права. Юридичні особи публічного права створюються незалежно від волі приватних осіб
для здійснення спеціальних функцій, не обумовлених участю
в цивільному обігу.
Чинне законодавство України також вказує
для юридичних осіб-учасників цивільного обігу
організаційно-правову форму – господарські товариства, кооперативи, підприємс тва.
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Потрібно зауважити, що питання, які стосуються організаційно-правової форми окремих
юридичних осіб, по - різному освітлюються в нормативно-правових актах.
Закон України “Про підприємства” визн ачає,
що “підприємство – це основна ланка народного
господарства України. Підприємс тво – самостійний господарюючий, статутний суб ’єкт, який володіє правами юридичної особи і здій снює виробничу, науково-дослідну та комерційну діял ьність з метою одержання прибутку (доходу) [6,
с.310]. Підприємство має самостійний баланс:
розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а промисл ове підприємство – також і товарний знак.
В обігу підприємства виступають як відокремлені
товаровиробники (адже вони покривають своїми доходами від виробничо-господарської діяльності витрати).
Якщо буде визнано, що продукція підприємства є суспільно-необхідною (хоч і збитковою), то держава може
надати такому підприємству дотацію чи пільги. Підприємство може здійснювати будь-які види господарської
діяльності, якщо вони не заборонені законодавством
України, а також відповідають цілям, які передбачені
статутом підприємства. В якості юридичної особи підприємство має своє майно (основні фонди і оборотні
кошти), інші цінності, які відображені на самостійному
балансі підприємства. Здійснюючи господарську діяльність, вступаючи в різноманітні угоди щодо свого майна
з іншими особами, підприємство набуває цивільних
прав і виконує обов’язки, несе майнову відповідальність
за своїми зобов’язаннями – діє як суб’єкт цивільних
правовідносин – юридична особа.
У відповідності до форм власності, встано вленими Законом України “Про власність” м ожуть
діяти підприємства таких видів:
 приватне підприємство, засноване на приватній
власності фізичної особи і виключно її праці;
 сімейне підприємство, засноване на вл асності та праці громадян України, членів однієї
сім’ї, що проживають разом;
 приватне підприємство, засноване на
власності окремого громадянина України, з пр авом найму робочої сили;
 колективне підприємство, засноване на
власності трудового колективу підприєм ства, кооперативу, іншого статутного товариства, гр омадської або релігійної організації;
 державне комунальне підприємство, з асноване
на
власності
адміністративно територіальних одиниць;
 державне підприємство, засноване на з агальнодержавній власності;
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 спільне підприємство, засноване на базі
об’єднання майна різних власників (змішана ф орма власності). Засновниками такого підприєм ства можуть бути юридичні особи і громадяни
України інших держав.
 підприємство, засноване на власності
юридичних осіб і громадян інш их держав.
Нові вимоги сучасних економічних реалій зумовили виникнення порівняно нових організаційно правових
форм, які б забезпечили реалізацію майнових та інших
інтересів у галузі підприємницької діяльності. До них
необхідно віднести перш за все господарські товариства.
Закон України “Про господарські товариства” визначає
останні – як підприємства, установи, організації, створені на договірних засадах юридичними особами та гр омадянами шляхом об’єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку [4, с.189].
Цим же законом визначено види господарських тов ариств: акціонерні товариства, товариства з обмеженою
відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства. З асновниками й учасниками товариства можуть бути підприємства, установи, організації (вони не ліквідуються
при створенні як юридичні особи), а також громадяни,
крім випадків, прямо передбачених у законі.
Іноземні громадяни, особи без громадянства,
міжнародні організації можуть бути за сновниками й учасниками господарських товариств на о днакових засадах з громадянами України, крім в ипадків, передбачених законодавством України.
Усі види господарських товариств можна
умовно поділити на дві групи: об ’єднання капіталів та об’єднання осіб. До об’єднань капіталів можна віднести товариства, які при
створенні передбачають об ’єднання майна з асновників і учасників і не визначають
обов’язковою особисту участь. До об ’єднань
осіб варто віднести товариства, в яких засн овники беруть обов ’язкову участь і внесками і
безпосередньою участю (але в якості внеска
тільки власна участь законом забор онена).
Законом визначені такі права засновників та
учасників господарських товариств:
1. право брати в управлінні справами товариства у порядку, визначеному в установчих документах;
2. брати участь у розподілі прибутку товариства
та одержувати дивіденди;
3. вийти в установленому порядку з товарис тва;
4. одержувати інформацію про діяльність тов ариства. На вимогу учасника товариство з обов’язане надати йому для ознайомлення річні
баланси, звіти товариства про його діяльність,
протоколи зборів.
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Правовий статус колективних суб’єкті в підприємницької діяльності

Перелік цих прав не є вичерпним і може доповнюватись законодавчими актами та установчими документами [4, с. 191]. Закон також передбачає обов’язки учасників та засновників перед товариством:
1) обов’язок дотримуватись установчих док ументів товариства і виконувати рішення заг альних зборів товариства;
2) вносити внески в розмірі, порядку та засоб ами визначеними в установчих документах,
виконувати інші обов’язки перед суспільством, визначені установчими документами;
3) обов’язок не розголошувати комерційну та ємницю про товариство;
4) нести інші обов’язки, передбачені Законом,
установчими документами.
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Legal status of collective subjects of business activity
Summary
The norms about status of enterprises and business associations are analyzed in the article.
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СТАНОВЛЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ
(ХІ – поч. ХХ ст.ст.)
Право людини на відшкодування моральної
шкоди в Україні набуло свого законодавчого закр іплення лише в 1993 році з доповненням Цивільного
Кодексу України ст.440. У радянський період це
право не було законодавчо закріплене, більше того,
воно повністю відкидалося як чуже соціалістичній
свідомості. Водночас ми бачимо відносний аналог
права людини на відшкодування моральної шкоди
ще в пам’ятках права ранніх епох розвитку держави, в пам’ятках права феодальної доби та капіталі стичного ладу. Отже, право людини на відшкод ування моральної шкоди не є новим модним запоз иченням, а має глибокі історичні корені.
Такий стан речей викликає необхідність пров едення короткого аналізу джерел, які закріплювали дане право, а також поглядів учених щодо даного пита ння з метою визначення доцільності закріплення даного
права в законодавстві України, а також його подал ьшого розвитку та розширення меж дії.
Одним з найдавніших джерел українс ького права, з якого бачиться можливим поч ати розгляд даного питання, є «Руська Пра вда». Початковий текст «Руської правди» до
нас не дійшов, збереглися лише її списки.
В.С.Кульчицький, М.І. Настюк, Б.Й.Тищик
стверджують, що збереглося 106 списків.[5,
с.26], Петро Музиченко вказує, що «Руська
Правда» дійшла до нас в 300 списках[7, с.64].
Усі списки «Руської Правди», залежно від їх
змісту, можна поділити на три редакції: Кор отка Правда [1016 –1054р.р.], Поширена Пра вда (до 1068р.) і Скорочена Правда (після
1113р.). Ці редакції створювалися в різні пер іоди, і тому відображають соціально економічні та політичні відносини ранньофеодальної держави в динаміці,[4, с.56].
На ранніх початках розвитку Київської Русі
в царині відшкодування шкоди діяв принцип т аліону, який найбільш яскраво виражений в гл.
ХХІ другої книги Мойсея (ст.23-27): “ А коли буде
шкода, тоді мусить віддати душу за душу, око за
око, зуба за зуба, опік за опік, рану за рану, синяка
за синяка”. Проте з розвитком держави законод авець намагається поступово замінити принцип таліону грошовим відшкодуванням. Як зазначає
І.Ф.Г.Еверс, особиста образа давала право на п о48

мсту, як це притаманно в природному стані, о днак законодавець намагається обмежити її шл яхом поступової заміни грошовим відшкодува нням за “безчестя” [10, с.59].
Зауважимо, що перехід від принципу таліону
до відшкодування за “безчестя” не був різким і жо рстким, він поступово займав своє місце в праві Київської Русі. Це яскраво видно на прикладі ст. 3 Короткої Правди, яка передбачає відповідальність за
удар палицею, жердиною, рукою, чашею, рогом чи
мечем [17, с.7]. Згідно з цією статтею, потерпілий мав
право на виплату “безчестя” в розмірі 12 гривен, або
право помсти, але лише на місці злочину. Тут уже,
чітко видно відхід від принципу таліону. Обм ежуючи право помсти лише місцем вчинення злочину,
встановлювалась виплата за “безчестя”, як засіб
обмеження помсти. Потерпілий мав можливість вибору між правом помсти і правом відшкодування за
“безчестя”. І тільки ст. 25 Поширеної правди (яка
передбачала відповідальність за аналогічний злочин) вже повністю відходить від права помсти, передбачаючи винятково виплату за “безчестя”.
Виплата за “безчестя” була передбачена «Руською
Правдою» у випадку заподіяння особистої образи (“обіди”).
Як зазначає І.Ф.Г.Еверс, в Руській Правді “первинно
все – образа, і мова тільки про образи” [10, с.67]. Отже,
протиправне діяння, яке заподіювало певну шкоду,
тобто образа, є близьким до поняття злочину. Підтвердження такої точки зору знаходимо і у праці П. Музиченка, який вказує, що злочин у «Руській Правді» трактувався як “образа, що наносила певні матеріальні і
моральні збитки” [7, с.67-68]. Що ж до особистої образи,
то виходячи з філологічного тлумачення даного терміну, можна зробити висновок, що це є така образа, яка
спрямована безпосередньо проти особи і заподіює їй моральні збитки.
Коротка Правда містила 10 статтей, які
передбачали відповідальність за заподіяння
особистої образи (з 1ст. по 10ст.). Серед них
такі, як убивство (ст1), тілесні ушкодження
(ст., ст. 2, 3, 4, 5, 6, 7), оголення меча (ст. 9), п озбавлення бороди та вусів (ст.8), штовхання
чоловік чоловіка (ст.10). Віднесення більшості
з цих діянь до категорії особистої образи не
викливає сумнівів, однак цікавим є те, що до
цієї категорії було віднесено також позбавл ен-
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ня бороди та вусів. Виявляється, як зазначає
М.Ф.Владимирський-Буданов, “пошкодження
вусів і бороди вважалося злочином вчетверо
тяжчим, ніж відсічення пальця, оскільки в
першому випадку напад на здоров ’я ускладнювався ще й психічним ураженням: вуса і борода – свідчення фізичної мужності, були в ищим символом честі.”[10, с. 78].
Поряд із цим, зауважимо, жодна редакція Руської
Правди не передбачала відповідальності за образу словом.
Поширена Правда містила 30 статей, які
передбачали відповідальність за зап одіяння
особистої образи. З’явилися нові статті, які
конкретизували, розширювали попередні. З окрема, це стосується форм і розмірів грошов ого відшкодування за “безчестя”. Винагорода
могла виплачуватися в золоті чи сріблі, що
залежало від родовитості потерпі лого, а розмір
винагороди визначався соціальним ст аном
двох поколінь предків потерпілого по ж іночій
лінії [11, с.51-52].
Важливим є також те, що вже в Поширеній Правді
з’являється тенденція до введення поряд з виплатою
“безчестя” штрафу – “продажі”, який сплачувався вже не
потерпілому, а князю.
Розмір суми відшкодування за “безчестя”
був конкретно визначений в санкціях норм
«Руської Правди» (у всіх редакціях). Визн ачення конкретного розміру суми відшкод ування було покликане до життя тим, що такі
людські почуття як честь і гідність, неможл иво еквівалентно оцінити в грошовій формі, а
одже неможливо досягти точної відповідності
між правопорушенням і карою за нього. А н едосягнення такої відповідності в часи «Рус ької
Правди» могло викликати значні соціал ьні
потрясіння.
З
цього
приводу
М.Ф.Владимирский-Буданов пише: “особиста
оцінка честі не може точно збігатися зі злоч ином … законодавцю належало або зовсім не
обмежувати особистої розправи, або точно визначити цифру майнового стягнення , не допускаючи вже взамін ніякого іншого”.[10, с. 67].
Княжі статути: “Статут князя Ярослава
про церковні суди”, “Двінська статутна гр амота”, “Статут великого князя Володимира
Всеволодовича Мономаха” [3, с.30], також п ередбачали норми про захист честі.
Княжими статутами була пер едбачена
виплата за “безчестя” у разі приниження “м ужа” холопом, у випадку пошкодження б ороди,
а також за викрадення, згвалтування, побиття
жінки чи дочки боярина. Враховуючи своєр і-

дне визначення потерпілого в останньому в ипадку (“жінка чи дочка боярина”), можливо
припустити, що в даному випадку потерпіл ими були не тільки жінка чи дочка бо ярина, а й
сам боярин, як такий, що зазнав о брази від
приниження честі своєї жінки чи д очки. Тобто
в даному випадку має місце право на відшкодування за “безчестя”, що запо діяно посередньо,
через близького родича.
Виплата за “безчестя” проводилася в гр ивнах золота.
Судебник 1497 р. [17, с.44] як і Княжі статути запозичив з «Руської Правди» інститут
виплати за “безчестя”. Аналогічно Поширеній
Правді Судебник передбачав вип лату за “безчестя”, враховуючи станову належність пот ерпілого і стать. Розмір такої виплати колив ався від 1 карбованця до 50 карбова нців.
Поряд з цим, у кожному випадку випл ати
за “безчестя”, в Судебнику набуває подальш ого розвитку і закріплення виплата д одаткових
штрафів на користь боярина чи кн язя.
Литовські статути 1529, 1566, 1588р.р. передбачали норми про захист честі, оскільки
одним із основних джерел, які лягли в основу
Литовських статутів, була «Руська Пра вда».
Зокрема, було запозичено норми про “головщину”, яку отримували родичі вбитого [7, с.140]. Розмір
“головщини”, в залежності від стану потерпілого,
складав від 100 коп грошей за шляхтича до 24 коп
грошей за тяглову людину.
Норми про виплату за “безчестя”, у випадку образи словом чи діями, б ули передбачені
розділом УІІ (артикули 8 -11) та розділом ХІ
(артикули 27-39) [3, с. 124].
Ідеєю визнання людської гідності та че сті, яка завжди була характерна для українс ької ментальності, пронизані “Березневі статті”
Богдана Хмельницького (21 березня 16 54 р.), затверджені російським царем та боярською р адою, які визначали становище України у
складі Російської імперії, а також Пакти й Конституції законів Війська Запорізького 1710 р.
(Конституція Пилипа Орлика). Зокрема ро зділ
7 Пактів і Конституції законі в Війська Запорізького, передбачав відповідальність за злочин,
що шкодить гетьманській честі [14, с.31]
У нормах Соборного Уложення 1649 р. [12,
с.294], як і інших, більш ранніх пам’ятках права,
червоною ниткою проходить турбота законодавця
про захист особистих немайнових прав, а також
про можливість відшкодування шкоди у випадку
їх порушення. Незважаючи на те, що в Соборному
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Уложенні ще не було проведено чіткої межі між
правом кримінальним та цивільним, непорушним
залишалось правило: відшкодування за порушення
особистих прав, за “безчестя” розподіляється між де ржавою і потерпілим чи надається лише потерпілому.
Кримінальне покарання застосовувалось лише за
тяжкі злочини[1, с.38-39], а також, коли потерпілими були особи, що належали до верхівки феод алів
та “чорного духовенства”.
Тут уже термін “безчестя” означав і грошову компенсацію, стягувану за образу [12,
с.294], і порушення фізичного та духовного
надбання людини [1, с.39].
Розмір виплати за “безчестя” залежав від соціального становища потерпілого: його звання, був він
міським чи сільським жителем, службовцем чи д уховною особою. Уложення, як і попередні законод авчі акти, прямо вказує суму виплати за “безчестя”,
або відшкодовує таку шкоду, керуючись фіксов аними критеріями, - “против окладов, что кому государева жалованья”.
Законодавець стояв на позиціях немо жливості визначення судом розміру виплати за
“безчестя” у кожному випадку, керуючись і ндивідуальними обставинами справи: суддя
повинен мати певні таблиці і такси. Хоча такі
таблиці і такси не були і не могли бути точними, проте вони встановлювали деякий зо внішній порядок, зовнішню градацію. Інших з асобів для визначення відшкодування у з аконодавця не було, як і не було можливості н адати місце будь-якому судовому угляду, оск ільки суддя розглядався тільки як механічний
виконавець веління законодавця [1, с.39]. З ауважимо, що законодвець тої епохи вказував
суду керуватися таблицями та та ксами при
відшкодуванні і майнової шкоди, тобто не н адавав судді права конкретизації розміру ні
моральної, ні майнової шкоди .
Соборне Уложення передбачало спеціальні
випадки виплати за “безчестя”, а саме: Глава 1,
ст.ст. 2-7 – передбачала відповідальність у випадку образи священнослужителів та прихожан у
церкві; Глава 2 - у випадку образи государевої
честі; Глава 3, ст.ст. 1-2 - у випадку образи будького словом чи дією на государевому дворі; Глава
Х, ст.ст. 105-107 – у випадку образи суду і судді;
Глава ХХ, ст.ст 11,17 – у випадку завдання тілесних ушкоджень; Глава ХХІІІ, ст 3 – у випадку образи стрільців.[12, с. 294].
В загальних рисах ці правила про ві дшкодування за “безчестя” діяли і у ХУІІІ ст,
доповнені при Петрі І законами про образу
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честі у Артикулі Воїнському 1715р. , а також у
маніфесті Катерини ІІ про поєдинки, а згодом
перейшли у Звід законів Російської імперії.
До ХУІІІ ст. загальна система права Російської
імперії діяла лише на Лівобережній Україні, проте
вже у 1840-1842 р.р. на Україну розповсюджується
загальноросійське цивільне і кримінальне закон одавство[7, с.289], а саме: Звід законів Російської і мперії. Та перед тим як перейти до короткої характеристики права на відшкодування моральної шкоди
у Зводі законів, хотілось би зупинитись ще на двох
нормативних актах, які були складені винятково
для України, і тому мають особливе значення.
Права, за якими судиться мал оросійський
народ 1743р [9, с.348-397]. Цей збірник став наслідком проведених у другій чверті ХУІІІ ст.
кодифікаційних робіт, з метою уніфікації ро зрізнених норм права, що часто суперечили о дна одній і були значно застарілими та ду блювалися. Окрім цього, верхівка суспільства
України прагнула зрівнятися в правах з р осійським дворянством.[5, с.104].
Глава 20 збірника “О гвалтах или нас илиях, о нападении, о убийстве, побои, увечче,
ранах, разбои и безчестии, о казни и наказ аниях о том преступивших також о гол овщинах
и платеже за голову, за увечче, за охро млении
и повреждении на составах, за побои, раны и
безчестие шляхте или воинского зв ания и
прочим людям” передбачала відповідальність у
вигляді виплати винагороди за “безчестя” , у разі
заподіяння образи, а так ож передбачала виплату “головщини” родичам потерпілого. Виплата за “безчестя” була пер едбачена також
главами 12, 13, 19 та 26 збірн ика.
Проте, незважаючи на свою доцільність і новизну,
даний акт не набув законодавчого закріплення.
Зібрання малоросійских прав 1807р. [15, с.111162] стало кодифікованим збірником норм цив ільного права, що діяли на початку ХІХ ст. Серед
джерел Зібрання малоросійських прав на перш ому місці стояв Литовський статут, на який
Ф.І.Давидович, що був редактором, зробив 515 із
всіх 1255 посилань [16, с.147].
Глава ХІІ збірника “О непозволеных д еяниях, и о происшедших из того правах и об язаностях” передбачала відповідальність за о бразу словом і діями. Зокрема пар. 110 пере дбачав виплату за “безчестя” у разі заподіяння
смерті, пар. 116 – за нанесення тілесних ушк оджень, пар. 164 – за образу словом.
Як і попередній кодифікаційний акт Зібра ння малоросійских прав офіційного затвердження
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не отримало і лише частково увійшло до Зводу
законів Російської імперії [5, с.120].
Загальне цивільне уложення Австрійської
імперії 1811р. Враховуючи той факт, що ча стина українських земель тривалий час пер ебувала під австрійським пануванням (з 1772
по 1918 рік), особливої уваги, з погляду пре дмета дослідження, заслуговує Загальне цив ільне уложення Австрійської імперії.
Поняття шкоди, під якою розуміли “всякий
ущерб, причиненный кому-либо в имуществе,
правах либо лице его”, було визначено в ст.1293
глави ХХХ “О праве на возмещение вреда и о
праве удовлетворения”. Зазначимо, що відшк одування вважалося повним лише за умови, якщо компенсувало не лише заподіяну шк оду, але
й спиралося на задоволення заподіяної образи,
тобто відшкодування немайнової шкоди, яке
передбачала ст.1323.
Норми глави ХХХ Уложення передбач али певні випадки, коли таке відшкодування
було можливим. Зокрема ст.1323 передбачала
відповідальність за заподіяний біль, ст.1326 –
за спотворення обличчя, ст. 1330 – за образу
честі [18, с.357-361].
Вищевказане дає можливість зробити в исновок про те, що законодавство Австрійської
імперії вже в ХІХ ст. відійшло від застарілих
норм про відшкодування за “безчестя” і містило відносний аналог права на відшкодування м оральної шкоди – право на відшкодування
“ущерба, причиненного в правах либо лице”.
Звід законів цивільних Російської імперії в
главі 7 “Про право винагороди за понесену
шкоду та збитки”, ст.ст. 667 -670 [13, с.150], містив норми про виплату за “безчестя”. Винний
у нанесенні будь-кому особистої образи міг б ути присуджений до сплати в користь поте рпілого “безчестя”. Розмір виплати за “безчестя”
визначався в залежності від стану і звання о браженого і характеру взаємовідносин між н ими, в межах від 1 до 50 карб ованців.
Проте розв’язання проблеми захисту немайнових прав особи шляхом виплати за “безчестя” вже
не знаходило підтримки і у Росії в кінці ХІХ на початку ХХ ст. Така ситуація пояснюється багатьма пр ичинами, які були зумовлені новими соціально політичними факторами.
По-перше, виплата за “безчестя” викон увала функції заміни кримінального покарання.
Тобто у випадку подання цивільного позову
про відшкодування за “безчестя” потерпілий

був позбавлений права подавати кримінальний
позов у тій самій справі.
По-друге, виплата за “безчестя” проводилась у
чітко визначених випадках, перелік яких був дуже
невеликий. У всіх інших випадках, навіть незважаючи
на значні моральні страждання, які переживав потерп ілий, таке відшкодування було неможливим, оскільки не
порушувалось його економічне становище. Деліквент
міг сказати потерпілому: своїм вчинком я порушив твій
спокій, можливо, назавжди заставив тебе проводити
безсонні ночі, розтоптав твою індивідуальну особи стість, але якщо в твоєму майні немає від цього мінусу,
ми з тобою перед цивільним правом в розрахунку.Твої
моральні страждання не варті нічого: така воля закону і
права [1, с.11-12].
По-третє, сума виплати за “безчестя” була
чітко встановлена і диференціювалася зале жно від соціального стану потерпілого. Але, коли почала зникати різка межа між станами, така
диференціація поступово втратила свій зміст.
Коли ж були запроваджені Судові устави, старі
таблиці і такси втратили значення для суду, діяльність якого почала базуватись на началах вільної оцінки та угляду.
Усі перераховані вище обставини поклик али
до життя виникнення нового способу захисту
немайнових прав особи – права на відшкодування моральної (нем айнової) шкоди, який
дуже швидко почав займати своє місце у прав озастосовчій пратиці.
Формальною підставою для такого застос ування було правило ст.ст. 644 і 684 Зводу законів
цивільних, які передбачали відшкодування
“шкоди і збитків” від дій злочинних і н езлочинних. Ці норми, передбачаючи відшкодування не
тільки “збитків”, але й “шкоди”, відкривали пр остір для розуміння останнього терміну в значенні шкоди не лише майнової . Звичайно, такої
вказівки було б недостатньо, якби можливо було
довести, що обмеження відповідальності перед
потерпілим тільки за майнову шкоду витікало з
інших норм закону. Проте ні один інший закон
не зобов”язував прямо ототожнювати “шк оду” з економічними втратами і не вказував,
що відшкодуванню підлягає виключно ма йнова шкода [1, с.40]. Крім того, ст. 574 Зводу
законів цивільних містила норму, згідно з якою
майнова шкода, а також заподіяні будь-кому
шкода чи збитки породжують право вимагати
винагороду, а ст. 963 передбачала право на судове задоволення і відшкодування у випадку
образ, шкоди і збитків.
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Отже, спираючись на вищенаведені мірк ування, частина юристів, які мали найбільш суч ані
погляди, стала на шлях підтримки права на ві дшкодування моральної (немайнової) шкоди. Так,
І.Покровський, відстоюючи необхідність охорони людської особистості, зазначав, що ідея захисту особистих прав закономірно відр одилася знову і має всі підстави посісти гідне мі сце в системі
істинно сучасного права [8, с.25]. Подібних п оглядів дотримувався і Б.Лапіцький, який в исловлював пропозицію про необхідність зако нодавчого закріплення права людини на відшкодування моральної шкоди – задоволення, яке дозволяє полегшити душевні стр аждання [6].
Але не всі тогочасні юристи підтримували
ідею відшкодування моральної шкоди. Зокрема,
Шершеневич Ф.Г. заперечував існування в російському законодавстві інституту відшкодування
моральної шкоди як такого, відкидаючи можл ивість будь-якої майнової оцінки немайнової шк оди. Він аргументував це тим, що такий закон ст ояв би “перепоною на шляху зміцнення в ко жній людині поваги до особи , підримуючи в малозабезпечених людях надію “зірвати” деяку с уму грошей”, що саме по собі повинно викликати
образу моральних почуттів і відчувати власне
моральну шкоду [19, с.402].
Таке однозначне і жорстке заперечення права на
відшкодування моральної шкоди взагалі і грошової
оцінки моральної шкоди зокрема, можна поясн ити
тим, що більшість російських правників того часу
були дворянами. Зауважимо, що ментальність і пр авила поведіки та сприйняття світу в дворянс ьких колах формувалися в часи, коли дворянами ста вали
люди заможні і багаті, тому наявність грошей їх хвилювала найменьше. Своїм нащадкам в они передавали певну апатію до грошей, а отже, абсолютизацію
немайнових цінностей. Як вказує А.М.Ерделевський,
для дворянина природніше було відреагувати на о бразу “викликом “до бар’єру”, ніж вимогою про виплату грошової компенсації, подібний спосіб дій і
мислення був характерний лише для “підлого” ст ану”
[20, с.69]. Отже, всім відома фраза - “змити безчестя
кров’ю” - ставала у таких випадках цілком реальною,
а засобом морального задоволення нерідко ставало життя людини.
Противники законодавчого закріплення
права на відшкодування моральної шкоди арг ументували свою точку зору також посиланням на
те, що неможливо знайти грошовий еквів алент
моральної шкоди. Крім того, щоб грошова винагорода могла служити деяким задоволенням за
заподіяну моральну шкоду, вона взагалі пов инна
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бути досить значною за розмірами. Прис удження
з винних такого великого відшкодування може
бути незрівнянно тяжкішим для них, ніж те пок арання, що встановлене законом за вчинене ними
недозволене діяння [2].
Велика увага в зв’язку з цим приділялася
проблемі визначення суми відшкодування м оральної шкоди. Домінуючою була думка про те,
що моральна шкода не може відшкодовуватися у
вигляді “суми раз і назавжди встановленої”, а повинна призначатися “за углядом і визначенням
суду”. Вимога про відшкодування моральної шк оди повинна була задовольнятися судом, виходячи
з серйозності та істотності заподіяної шкоди, її
впливу на потерпілого, а також вр аховуючи всі
інші обставини справи [1, с.41, 72].
Поряд з цим висловлювались думки про те,
що, довіряючи суду право визначення розміру
відшкодування моральної шкоди, законодавець,
очевидно, виходив з презумпції повної відпов ідності суддів тим якісним характеристикам ,
які повинні бути їм притаманні. Проте на пра ктиці вона не завжди знаходила підтвердження.
Тому надання суду такого права могло відкрити
широкий простір для свавілля. Одні суди оцін ювали б занадто низько заподіяні моральні стра ждання; інші ж, навпаки, переоцінюв али б у значній мірі тяжкість цих страждань [2].
Вищевикладені погляди та ідеї, знайшли
своє відображення в Проекті Цивільного уложення 1905 року. Зокрема, ст. 2626 передбачала
відповідальність “у випадках заподіяння знів ечення чи тілесного пошкодження, так само як
і у випадках позбавлення волі чи нанесення
образи”. Згідно з цією статтею, суд міг призн ачити потерпілому грошову суму на свій угляд ,
приймаючи до уваги, чи була з боку винного в иявлена злонаміреність та інші обставини справи,
хоча б потерпілий не зазнав ніяких збитків.
Ст. 2627 передбачала право на виплату
особливої винагороди, яким могла користуватися жінка, з якою здійснено любодіяння, що кар ається згідно зі ст. 517, 520 і 522 кримінального
уложення, рівно ж як і дівчина, спокушена об іцянкою на ній одружитися, якщо винний не в иконає своєї обіцянки.
Ч.2 ст.1655 містила правило, згідно з яким бо ржник, що умисно чи з грубої необережності не вик онав зобов’язання, міг бути присуджений до відшкодування й інших, крім майнових збитків, хоча б
вони полягали не в майновій, а моральній шкоді,
і не підлягали точній оцінці [1, с.67-68].
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Становлення права людини на відшкодування моральної шкоди (ХІ – ХХ ст.)

Як бачимо, укладачами Проекту цивільного
уложення була зроблена реальна спроба закріпити право на відшкодування моральної шк оди на законодавчому рівні. Однак реформа цивільного права в Російській імперії не була д оведена до логічного завершення, зважаючи на скл адну політичну ситуацію, яка призвела до зміни
політичного режиму і пріоритетів держа вного
захисту, що зробило неможливим законод авче
закріплення права на відшкодува ння моральної
шкоди.
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The formation of human right for compensation for moral losses (XI-XX cent.)
Summary
The evolution of human right for compensation for moral losses in XIX -beg. XX centuries are traced on
the basement of multiple origins of law.
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ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІДПОВІДАЧА ПРОТИ ПОЗОВУ В ЦИВІЛЬНОМУ
СУДОЧИНСТВІ
Конституція України визначила широкі дем ократичні права і свободи людини і громадян ина,
встановила гарантії їх реалізації та судового зах исту. Важливе місце в їх системі належить правосуддю, здійснюваному в порядку цивільн ого судочинства. Конституційне право особи на судовий
захист забезпечується цивільно -процесуальним
правом кожної заінтересованої особи на звернення
до суду з вимогою про порушення цивільної справи, а також можливістю захищати свої права та
інтереси передбаченими цивільним процесуал ьним
законодавством засобами.
Універсальність права на судовий захист п олягає в тому, що воно належить обом сторонам у
процесі - і позивачу, і відповідачу. Слід погод итися з Г.Д. Васильєвою, що при розкритті змісту
права на судовий захист у цивільному процесі
варто говорити про право позивача на
пред’явлення та підтримання позову і про право
відповідача на захисні дії [4, с.56]. Специфіка
даного права для кожної сторони залежить перш
за все від специфіки засобів захисту.
Для правильного розуміння питання про
процесуальні засоби захисту позивача, відп овідача, сторін у цілому важливо визначити: що
являють собою процесуальні засоби як форма
реалізації права на судовий захи ст? У зарубіжній і українській цивільно -процесуальній літературі відсутнє єдине розуміння поняття зас обів захисту. На думку одних учених, засобом
правового захисту є позов, заява, скарга [8,
с.235; 9, с.10]. Інші вчені вважають засобами
правового захисту р ішення суду, постанову
адміністративного органу [15, с.30].
З наведеними поглядами можна погодитись
частково. Позов (заява, скарга) є процесуальним
засобом захисту. Засобом захисту є рішення суду,
оскільки позов (заява, скарга) сам по собі не з ахищає, а виступає лише засобом порушення діял ьності суду по захисту права. Не слід також проц есуальні засоби захисту зводити лише до судового р ішення. Це звужує зміст поняття зас обів захисту і
головне залишає поза увагою цілий комплекс пр оцесуальних засобів, які можуть бути реалізовані
сторонами під час розгляду справи, тобто до п остановлення судового рішення (ухв али). Засоби
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захисту складаються з процесуальних прав і
обов’язків, процесуальних дій по їх реал ізації та
процесуальних форм виразу. Під засобом слід р озуміти прийом, спеціальну дію, що дає можливість
досягти чогось, здійснити що-небудь. Це те, що
служить знаряддям у якій-небудь дії, справі [16,
с.307]. Вважаємо, що цивільний пр оцесуальний
засіб захисту - це сукупність прийомів, засобів, за
допомогою яких здійснюється захист порушених
чи оспорюваних прав особи.
Прийняття позову судом до свого пров адження породжує цивільні процесуальні прав овідносини між судом і позивачем, між судом і
відповідачем. Останній не є пасивним свідком
факту порушення проти нього цив ільної справи.
Цивільне процесуальне законодавство передб ачає
рівні можливості для сторін захищати свої права
і свободи. В основу такої рівності поклад ено
принцип сформульований ще юристами Дре внього Риму: “Що дозволено позивачу, те дозв олено й відповідачу” [5, с.371]. Згідно з цим при нципом, сторони займають активну позицію в
процесі. З порушенням процесу вони здійснюють
процесуальні права та обов’язки, вчиняють для їх
реалізації процесуальні дії, використовують пр оцесуальні засоби захисту. Цивільне процес уальне
законодавство передбачає як загальні процесу альні засоби захисту, якими можуть скористатися
сторони (ст.99 ЦПК), так і спеціальні, які можуть
бути використані лише відповідачем (п.2 ст.143,
ст.140 ЦПК) [19, с.298].
До процесуальних засобів захисту позивача
необхідно віднести перш за все матер іальноправові вимоги, а також засоби, які дозволяють
обгрунтувати правомірність цих вимог (напр иклад, подавати докази, знайомитися з матеріалом
справи, заявляти клопотання, тощо).
До процесуальних засобів захис ту відповідача традиційно в цивільній процесуальній
літературі відносять заперечення і зустрічний
позов [18, с.81]. Право на використання
процесуальних засобів захисту відповідачем
може бути реалізовано з моменту порушення
цивільної справи в суді, тобто з моменту
визнання особи відповід ачем. Вибір засобу
захисту залежить від мети, якої б ажає досягнути
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відповідач (наприклад, закриття провадження по
справі, залишення заяви без ро згляду, відмови в
задоволенні позову тощо).
Важливим засобом захисту відповідача проти позову є, насамперед, зустрічний позов. Ма ючи схожі ознаки з позовом, він має все ж свої,
специфічні ознаки, які зумовлені моментом його
пред’явлення і метою пред’явлення. Об’єднавши
ці ознаки, можна визначити специфіку зустрічн ого позову: що це - самостійний позов, який зая вляється відповідачем у розпочатому процесі для
спільного розгляду з первинним позовом з метою
захисту своїх прав, а також захисту проти
пред’явлених вимог. У процесуальній літературі
існують інші визначення поняття зустрічного п озову. Одні автори розглядають зустрічний позов
лише як засіб захисту відповідача проти позову
[11, с.12]. Інші виділяють самостійність зустрі чної вимоги, метою якої є сумісний розгляд з пе рвинним позовом [12, с.161]. Але розглядати з устрічний позов лише як засіб захисту відповідача
або виділяти в ньому лише матеріальну вимогу
відповідача до позивача, на наш погляд, є не з овсім обгрунтованим. Сутність зустрічного позову
саме і полягає в тому, що він виступає одночасно
і як процесуальний засіб захисту, і як за сіб, що
дозволяє пред’явити відповідачем самостійні в имоги до позивача. Як правильно зазначає з цього
приводу Л.М. Орлова, пред’явлення зустрічного
позову переслідує подвійну мету: по -перше, захистити своє самостійне право і, по -друге, це захист від первинного позову [12, с.117-118].
Будучи самостійним засобом захисту зустр ічний позов повинен відповідати загальним пер едумовам та умовам права на пред’явлення позову
(ст.136 ЦПК), вимогам щодо змісту і форми п озовної заяви (ст.ст.137, 138 ЦПК). Із зустрічної
позовної заяви справляється державне мито, ві дповідно до правил, установлених Декретом Каб інету Міністрів України від 21 січня 1993 р. “Про
державне мито”. Декрет не містить у своєму п ереліку такого найменування документа, з якого
повинно справлятися державне мито, як зустрічна позовна заява. Але виходячи з того, що за св оєю природою зустрічний позов прирівнюється до
позовної заяви і всі вимоги норм ЦПК стосо вно
позовної заяви поширюються на зустрічний п озов, то і не виникає сумніву про аналогічний п орядок сплати державного мита. Порушення п орядку сплати мита або несплата держмита тя гне
наслідки, які передбачені у статті 139 ЦПК. П овернення зустрічної позовної заяви відповід ачу в
порядку ст. 139 ЦПК не позбавляє його пр ава

пред’явити свої вимоги на загальних підставах,
тобто у формі позовної заяви.
Окрім зазначених передумов і умов, цивіл ьне процесуальне законодавство передбачає також
декілька додаткових умов: пред’явлення зустрі чного позову можливе лише з порушенням проц есу; місцем пред’явлення зустрічного позову є
суд, що розглядає первинний позов; зустрічний
позов може бути пред’явлений до суду у визн ачений процесуальним законодавством строк.
Остання умова потребує дещо критичного анал ізу. Стаття 140 ЦПК встановлює загальне прав ило, що відповідач вправі пред’явити зустрічний
позов не пізніше, ніж за три дні до судового зас ідання. Прийняття зустрічного позову після закі нчення цього строку залежить від судді або суду.
На відміну від ЦПК України, в ЦПК Російської
Федерації (ст.131) та в ЦПК Республіки Бєларусь
(ст.128) передбачена можливість для відповідача
пред’явити зустрічний позов до постановлення
судом рішення. Звичайно, що раціональна орг анізація судового процесу вимагає, щоб зустрі чний
позов було подано своєчасно. Але закон одавство
України в цьому питанні, на наш погляд, досить
консервативне. Враховуючи стислі строки підг отовки справи до судового розгляду, які п ередбачені у статті 146 ЦПК, практичну недоск оналість
порядку повідомлення учасників проц есу, відсутність прямої вказівки у ст.143 ЦПК про
обов’язок судді роз’яснити відповідачу про мо жливість пред’явити зустрічний позов - все це не
створює належних гарантій для реалізації відп овідачем свого права на пред’явлення зустрічного
позову. Вважаємо за доцільне, щоб таку можл ивість відповідач міг здійснити і у підготовчій частині судового засідання, а у деяких випадках
навіть до постановлення судового рішення. Ць ому є практичне обгрунтування, оскільки можлива
ситуація, коли лише під час розгляду цивільної
справи можуть бути виявлені нові факти, про які
не знали ні суд, ні відповідач, але які є підставою
для пред’явлення зустрічного позову. По -друге,
пред’явлення зустрічного позову у більшості в ипадків залежить від юридичної інформованості
особи, яка на сьогодні знаходиться на досить н изькому рівні. В зв’язку з цим вважаємо також,
щоб у п.2 ст.143 ЦПК було закріплено положе ння, що суддя “...з’ясовує підстави пред’явлення
відповідачем зустрічного позову”. Необхідно в изнати й обов’язковим виклик відповідача до суду
під час підготовки справи до судового розгляду.
Це сприятиме з’ясуванню дійсних взаємовідн осин сторін, виявленню всіх обставин справи, що
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забезпечить своєчасний та швидкий розгляд
справи і підвищить якість судових пост анов.
Пред’явлення зустрічного позову і прийняття
його суддею (судом) для сумісного розгляду з первинним можливе лише у передбачених цивільним
процесуальним законодавством випадках. На підст аві
аналізу цивільного процесуального законода вства,
існуючих в процесуальній літературі поглядів проц есуалістів можна виділити наступні умови:
1. Коли вимоги первинного і зустрічного п озовів можуть взаємозараховуватися. Такі вимоги
повинні бути однорідними і носити матеріальний
характер (наприклад, первинний позов про пов ернення грошової суми за договором позики і з устрічний позов про відшкодування шкоди завданої позивачем майну відповідача).
Шляхом взаємозарахування задовольняют ься вимоги сторін. Якщо ціна первинного позову
перевищує ціну зустрічного позову, то недост аюча сума стягується з відповідача на користь п озивача. Якщо ціна зустрічного позову ви ща, ніж
первинного позову, то недостаюча сума стягуєт ься з позивача. При однаковій ціні обох вимог суд
погашає їх взаємозарахуванням. Тобто метою
зустрічного позову тут виступає можливість пр оведення взаємних розрахунків [2, с.19]. Зауважимо, що в законодавстві більшості країн Європи
взаємозарахування передбачено у якості сам остійного засобу захисту поряд із зустрічним п озовом [13, с.181; 14, с.178].
2. Якщо задоволення зустрічного позову в иключає повністю або частково задоволення пе рвинного позову. Такі зустрічні позови спрямовані
на визнання за відповідачем такого права, яке б
виключало право позивача вимагати (наприклад,
позов про стягнення аліментів і зустрічний позов
про визнання недійсним запису відповідача бат ьком дитини або про передачу йому на вихо вання
дитини). Такі позови мають тісний зв’язок між
собою і повинні розглядатися одн очасно.
3. Якщо одночасний розгляд первинного і
зустрічного позовів є доцільним. У даному вип адку вирішення питання про сумісний розгляд
обох позовів залежить від суду. Суд повинен керуватися таким критерієм, як доцільність, тобто
коли їх сумісний розгляд сприятиме швидкому та
правильному розгляду справи. На практиці такі
вимоги формуються з однорідних правових ві дносин (наприклад, вимога позивача про роз ірвання шлюбу і зустрічна вимога про поділ майна, яке
є сумісною власністю подружжя). Якщо суддя
дійде до висновку, що сумісний розгляд таких
позовів ускладнить процес, він вправі в иділити
зустрічні вимоги в самостійне провадже ння або в
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прийнятті зустрічного позову відмовити. В
останньому
випадку
суддя
зобов’язаний
роз’яснити відповідачу його право пред’явити
свої вимоги на загальних підставах.
На відміну від ЦПК України, в ЦПК РФ н аведені три умови прийняття зустрічного позову,
закріплені окремою статтею (ст.132). Вважаємо,
що чітке нормативне визначення умов прийняття
зустрічного позову в ЦПК України було б важл ивою гарантією здійснення відповідачем свого
права на захист, оскільки це дало б можливість
останньому краще зрозуміти зміст свого права на
пред’явлення зустрічного по зову і пред’явити
його вчасно. Це мало б важливе значення і на
практиці при застосуванні норм ЦПК стосовно
порядку пред’явлення зустрічного п озову.
Всі умови свідчать про наявність певного зв’язку
між первинним позовом і зустрічним. Відсутність такого
зв’язку є перешкодою для їх сумісного розгляду.
Зустрічний позов, прийнятий для спільного ро згляду з первинним, повинен знайти своє вирішення у
судовому рішенні. Рішення суду повинно містити
відповідь на дві вимоги: позивача і відповідача.
Цивільне процесуальне законодавство прямо
не передбачає можливості укладення по зустрі чному позову мирової угоди, але виходячи з при нципу диспозитивності кожна із сторін корист ується таким правом. На мирову угоду по зустрі чному позову поширюються всі правила мирової
угоди по первинному позову.
Іншим засобом захисту відповідача проти поз ову є правові заперечення. Заперечення проти п озову це аргументовані пояснення, доводи відпов ідача, які
спростовують позов повністю або частково.
На відміну від зустрічного позову, де відпові дач
не лише оспорює пред’явлену до нього позовну в имогу, а й захищає свої вимоги, в запереченнях відп овідач лише оспорює вимогу позивача. Відповідач
захищає свої права, але при цьому нічого не вимагає
від позивача. Основна мета заперечення - щоб суддя
відмовив у задоволенні позову.
Характерною особливістю заперечень є т акож
їх форма вираження та час здійснення. Заперече ння можуть бути заявлені як у письмовій так і в у сній формах, причому відповідач вправі с амостійно
обрати форму їх виразу: заява, клоп отання, пояснення тощо. Заперечення можуть з аявлятися з моменту порушення цивільної справи і до постано влення рішення судом першої інстанції.
У теорії цивільного процесуального права за
змістом виділяють заперечення процесуального і
матеріального характеру [10 , с.114; 20, с.134].
Сутність процесуально-правового заперечення
полягає в тому, що відповідач, не торкаючись мат ері-
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ально-правової вимоги позивача, висловлює сумнів
відносно правомірності виникнення процесу по
справі [17, с.197] і його подальшого продовже ння.
Воно спрямоване проти розгляду справи судом на
підстави відсутності у позивача права на
пред’явлення позову або порушень умов його реал ізації. Це може бути, наприклад, недієздатність поз ивача, непідсудність справи суду тощо. Відповідач
вправі звернути увагу судді на такі обставини і вимагати прийняття відповідних процесуальних заходів:
відкладення розгляду справи, залишення заяви без
розгляду, закриття провадження по справі, напра влення справи по підсудності тощо. Хоча такі недол іки в процесі повинні усуватися судом за власною
ініціативою, тим не менше, право сторін звертати
увагу суду на ці недоліки є суттєвою гарант ією того,
що вони будуть усунені [7, с. 159].
Матеріально-правові заперечення можуть
торкатися, з однієї сторони, питання про обгру нтованість позовних вимог, а з іншої сторони
спростовувати їх доказаність (відсутність док азів,
недопустимість використання певного засобу д оказування, наприклад, показань свідка тощо). З аперечення цього виду можуть підтверджуват ися
доказами, посиланнями на зако ни та інші акти.
До змісту матеріально-правових заперечень
можуть входити декілька доводів, пояснень, які
спростовують вимоги позивача.
Заперечення також можуть складатися одн очасно із матеріально-правових і процесуальноправових пояснень. Кількість, хара ктер і зміст
заперечення залежить у більшості від правової
обізнаності відповідача. Гарантією, яка забезп ечила б захист прав відповідача в цивільному пр оцесі, могло би бути законодавче закріплення пр ава на відмову давати пояснення при необхі дності
звернутися за правовою допомогою до а двоката,
юрисконсульта.
До заперечення необхідно віднести також
ситуацію, коли відповідач не наводить доводи,
які спростовують пред’явлені до нього позовні
вимоги, але одночасно їх і не визнає. Існує ду мка,
що в даній ситуації, суддя, відповідно до ст.30
ЦПК, повинен прямо вказати на необхідність п одання доказів про необгрунтованість позову [20,
с.140]. З цим важко погодитися. До змісту зап еречення не обов’язково повинні входити докази
або факти, які спростовують позов. Цивільне
процесуальне законодавство не покладає на ві дповідача обов’язку мотивувати свою поведінку.
Особа допускає можливість існування відпові дних фактів або вважає їх малоймовірними. Але
поступово таке неоспорювання може перейти у
твердження, коли відповідач сво є пояснення

пов’язує з невизнанням вимог і одночасно пос илається на фактичні обставини, тобто застосує як
засіб захисту матеріальне запер ечення.
Отже, можна зробити висновок, що запер ечення може бути засобом захисту в тому випа дку,
коли відповідач не заявл яє самостійної вимоги
про визначення належного йому права. Якщо т ака вимога присутня, то засобом захисту пов инен
бути зустрічний позов.
У цілому, і зустрічний позов, і заперечення є
самостійними процесуальними засобами захисту
відповідача проти позову, є ф ормою реалізації
відповідачем права на судовий захист.
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The legal actions of defence of the defendant against sueing in civil proceeding
Summary
The characteristics of the legal actions of defence of the defendant against sueing in civil legal procee dings have been given in this article. The counte r claim and objection are the forms of realization by the d efendant his right for judicial defence of his rights and freedoms.
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ВІДНОСИНИ НЕСАМОСТІЙНОЇ ПРАЦІ ЯК ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА
Останнім часом критерієм розмежування трудового права і права цивільного все частіше називається самостійність (або несамостійність) праці. Таку ж
позицію займає сьогодні Міжнародна організація
праці. Цей підхід поділяється й багатьма вченими.
Зазначається, що в процесі колективної праці працівник не самостійний, він тільки виконує покладені на
нього трудові функції. Працівник надає роботодавцеві свою здатність до праці і в процесі трудової ді яльності підкоряється господарській владі роботодавця.
Відносини між роботодавцем і працівником складають сутність відносин по найму праці як праці несамостійної, підлеглої. І, навпаки, праця самостійна,
праця без підпорядкування встановленому розпорядку є праця індивідуальна, така праця нормами трудового права не регулюється [7, с.467].
Самостійну працю розуміють як працю, о рганізовану самим суб’єктом трудової діял ьності,
який сам вирішує, що йому виробляти, яку кіл ькість часу працювати і відпочивати, як реалізов увати результати своєї праці і використовувати
одержаний прибуток [3, с.89]. При несамостійній
праці всі ці питання вирішуються іншим
суб’єктом, хоча, можливо, й за участю працівника. Економічною основою самостійної або нес амостійної праці є відношення працівника до з асобів виробництва, а правовою — ступінь особистої свободи суб’єкта трудової діяльності.
У зв’язку з переходом до ринкової економ іки
в юридичній літературі була висловлена ду мка,
згідно з якою трудове законодавство може рег улювати тільки найману працю. Наймана пр аця
розглядається як різновид несамостійної пр аці,
тобто яка здійснюється у сфері господарської д іяльності і в інтересах іншої особи, а о тже, і під її
керівництвом. Вона має місце тільки тоді, коли
юридичним її оформленням виступає договір.
Договір трудового найму розуміють як угоду, за
якою одна сторона передає свою здатність до
праці іншій стороні за винагороду [3, с.89]. Найманий працівник при класичному договорі тр удового найму відчужений від засобів виробниц тва, тобто не має права на вигоди, пов’язані з в икористанням майна, але й не несе ризиків чи ві дповідальності, які випливають з такого викори стання. Договір трудового найму має своїм предметом майнову цінність особливого роду — здатність людини до праці. Тому трудовий договір

виділяється з ряду інших угод майнового хара ктеру як особливий вид договору. Одночасно цей
процес супроводжується посиленням державного
регулювання даної сфери с успільних відносин і
створенням особливого законодавства.
Л.Ю.Бугров,
Є.Б.Хохлов,
А.М.Пашков
пов’язують договір найму з наявністю ринкових
відносин у сфері праці і розглядають договір найму
праці як один з основоположних видів договору про
працю, як різновид родового поняття трудового
договору, що дозволяє розмежувати трудові відн осини найманих працівників і трудові відносини і нших категорій працівників [10, с.123].
У ч. 1 ст. 3 КЗпП України передбачено, що з аконодавство про працю регулює трудові відносини
працівників усіх підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, виду діяльності і г алузевої належності, а також осіб, які працюють за
трудовим договором з фізичними особами. Але н езважаючи на те, що чинним КЗпП України спри йнята широка сфера дії трудового права, в науці тривають дискусії з цього приводу.
Наприклад, В.Нікитинський, Р.Лівшиць,
А.Пашков вважають, що трудове право регулює
не тільки працю працівників державного сектору
економіки, а й членів колгоспів та інших кооп еративів. Трудовими відносинами, на думку цих
авторів, є й відносини, які виникли на підставі
членства на орендних підприємствах та інших
об’єднаннях осіб, в яких особиста участь працею
служить однією з умов членства. В літературі
вони одержали назву працюючих власників. З
точки зору прихильників широкої сфери дії тр удового права, немає ніяких підстав позбавляти
цих осіб тих пільг, якими користуються інші пр ацівники (зарахування періодів роботи до тр удового стажу, надання щорічних відпусток та інших
соціальних гарантій), тобто вони вважають, що
будь-яка суспільно-корисна праця потребує державно-правової підтримки [6, с.80].
На думку Н.Лазар, концепція широкої сф ери дії трудового права не повною мірою відп овідає ринковому виробництву і свободі праці,
оскільки не виражає пов ністю змісту трудового
договору і, таким чином, позбавляє гарантії ст абільності трудові відносини [4, с.86].
І.Я.Кисельов, здійснюючи узагальнений пор івняльно-правовий аналіз трудового права країн
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розвинутої ринкової економіки, зазначає, що в
останні десятиріччя на Заході спостерігається те нденція до розширення сфери застосування труд ового права, поширення деяких його захисних п оложень на категорії працюючих, які не відносят ься
до найманого персоналу, тобто на так званих авт ономних (незалежних) працівників (ремісників,
дрібних торговців, осіб вільних професій), а також
на членів виробничих кооперативів, сімейних пі дприємств, на державних службовців. Деякі пол оження трудового права стали поширюватись на
поліцейських і військовослужбовців. У трудовому
праві з’явилося поняття “особи, подібні найманим
працівникам”. Автор переконаний, що у результ аті
цього може відбутись подальше розширення сфери дії трудового права, а в кінцевому рахунку н авіть зміна предмета його регулювання, яким стане
застосування праці як залежних, так і незалежних
працюючих, співучасників колективної власності
різних видів, зайнятих у трудовому в иробничому
процесі [2, с.11].
Проблема сфери дії трудового права в даний
час особливо актуальна, оскільки достатньо чітко
прослідковується тенденція регулювання трудових
відносин нормами цивільного законодавства. Так,
ст. 9 Проекту Цивільного кодексу України передб ачає, що якщо відносини, які виникають у зв’язку з
укладенням договору, не врегульовані спеціальним
законом, застосовуються положення Цивіль ного
кодексу України. Аналогічно розв ’язує дану проблему ст.3 “Законодавство України про працю”
проекту Кодексу України про працю. Дана тенде нція проявляється не лише в законодавстві, а й в с удовій практиці по окремих категоріях справ. Є й
теоретичні обгрунтування такої позиції аж до висновку про злиття в майбутньому трудового права з
цивільним. Так, наприклад, на думку М.І. Брагінс ького і В.В. Вітрянського, об’єднання в майбутньому
трудового договору з цивільним, як і в цілому тр удового права з цивільним правом, стало б одним з
важливих кроків на шляху формування дійсно приватного права. Не зачіпаючи існуючого набору
норм трудового права, воно дозволило б серед і ншого додати до гарантій створення у трудовому
праві, деякі з тих, які існують у праві цивіл ьному [1,
с.24].
Як правильно підкреслює Ю.П.Орловський,
в основі зближення трудового і цивільного пр ава лежить неправильне уявлення про працівника
і роботодавця як рівноправних сторін трудового
договору [5, с.39].
Наприклад, В.Н. Толкунова, К.Н. Гусов рі вноправність сторін трудового договору визнач ають в тому, що укладаючи договір, вони однак ово
60

рівні обирати собі іншу сторону договору і р івно
несуть за ним взаємні обов’язки, рівно з обов’язані
підкорятися встановленому на даному виробниц тві внутрішньому трудовому правопорядку. Дисциплінарна влада керівника виробн ицтва, на думку
цих авторів, у процесі праці не порушує рівнопр авності сторін, оскільки є елементом або частиною
внутрішнього трудового розпорядку як його орг анізуюча сила і допускається лише в межах у становленого трудового договору [8, с.167].
Договір є продукт узгодження інтересів в олі сторін, отже, в договорі завжди будуть пер еважати інтереси сильнішої в тому чи іншому
плані сторони. За загальним правилом, такою
стороною є роботодавець.
Загальновизнано, що основною ознакою, яка
відмежовує трудовий договір від суміжних цив ільно-правових договорів, реалізація яких
пов’язана з трудовою діяльністю громадян, є пі дпорядкування внутрішньому трудовому ро зпорядку. Але погодитися з поглядом М.І. Брагі нського і В.В. Вітрянського, яка зводиться до того, що
необхідність підкорятись волі іншої сторони а бсолютно вкладається в рамки будь -якого цивільно-правового договору зокрема. Мається на увазі,
що боржник у рамках, визначених догов ором,
підкоряється волі кредитора [1, с.23].
При всій специфіці трудовий договір з то чки зору його формальних характеристик, на д омінуючу на Заході думку, це різновид цивільно правового договору найму послуг, договір пр иватного права, що передбачає можливість п оширення на нього загальних принципів і конструкцій цивільного зобов’язального і договірн ого права. Погодженням трудового права з цив ільним і традиційним трактуванням трудового
договору приватного права пояснюється те, що
в ряді країн (ФРН, Італія, Швейцарія, Нідерла нди) трудовий договір регулюється в цивільних
кодексах. В Кодексі праці Франції встановлено,
що трудовий договір підпорядковується прав илам цивільного права [2, с.59].
З точки зору А.С.Пашкова, назріла пора відн ести до сфери дії трудового законодавства всі угоди
про працю, які передбачають виконання робіт нез алежно від їх строку і форми оплати, в тому числі і
цивільно-правові договори підряду і доручення.
Автор мотивує це тим, що будь-яка праця, в якій би
формі вона не здійснювалась, підлягає охороні з
боку держави. Тим самим буде усунуто соціальну
несправедливість: страхові внески з підрядного д оходу стягується, а забезпечення підрядчиків в п орядку соціального страхування не здійснюється [6,
с.80]. Точку зору про те, що трудове законодавство
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повинно стати універсальним, регламентувати працю громадян, які працюють також на підставі цив ільно-правових
договорів,
підтримують
П.Стависький, М.Петров та інші вчені.
Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо,
що трудове право має свій предмет і метод пр авового регулювання, відмінний від цивільного
права. Відносини сторін трудового договору не
відповідають тим ознакам, які властиві цивіл ьноправовим відносинам. Працівник зобов’язується
здійснювати роботу за певною посадою, тобто
виконувати певну трудову функцію, а не перед авати роботодавцеві кінцевий результат своєї пр аці. Він зв’язаний рамками правил внутрішнього
трудового розпорядку і в силу свого правового
положення повинен підкорятись волі роботода вця, що виключає автономію волі, характерну для
цивільно-правових відносин. Вказана відмін ність
грунтується на тому, що об’єктом трудового д оговору є товар особливо роду — робоча сила як
сукупність фізичних та інтелектуальних здібно стей людини. Оскільки цей товар невіддільний від
особистості (інакше це було б рабство), він пер едається в тимчасове користування і виступає у
вигляді найму праці. Роботодавець, який в силу
свого службового положення пов’язаний з пі дприємницькою діяльністю, не здійснює її на вл асний ризик і не наділений майновою самостійн істю, що необхідно для того, щоб можна було ро зглядати дані відносини як цивільно -правові.
Враховуючи зазначене, вважаємо, що не мо жна
механічно наслідувати положення цивільного права
для регулювання трудових відносин. Звича йно, і в
трудовому праві ми нерідко зустрічаємось із нео бхідністю визнання трудового договору недійсним
внаслідок помилки або обману, укладення д оговору
недієздатними особами. Практика в цьому випадку
йде по шляху застосування норм цивільн ого права.
Але, як застерігає А.С.Пашков, справа в тому, що
наслідки, встановлені цивільним законодавством у
вигляді двосторонньої реституції, не можуть бути
застосовані до трудових відносин: час роботи за д оговором зараховується до трудового стажу, оплата
праці повинна бути здійснена за встановленими но рмами і зворотному стягненню не підлягає. Одним
словом, все виконане за договором, хоча його й в изнано в подальшому недійсним, не підлягає пове рненню [6, с.85]. Тому ми поділяємо думку
А.С.Пашкова про те, що в трудовому закон одавстві
повинні бути власні правила визнання договорів н едійсними. І взагалі при неврегульованості трудових
відносин нормами трудового права потр ібно
розв’язати, вважаємо, цю проблему в межах трудов о-

го законодавства, а не звертатись до цивіл ьного, яке
має зовсім інший предмет регулювання.
Отже, відносини несамостійної праці є пр едметом трудового права. Л.С.Толь зазначав, що
людська особистість не може бути предметом
майнових угод, а особливість праці як предмета
цивільного обороту полягає в її невіддільності
від особи працівника. Оскільки предметом тр удового договору є трудове відно шення, яке випливає з підпорядкування робочої сили однієї
людини цілям і владі іншої, необхідне правове
нормування трудових відносин — установлення
законодавчих гарантій, які передбачають межі
цієї влади і забезпечують економічно залежним
членам суспільства фактичну можливість брати
участь у визначенні умов договору і здійснювати
права, які з нього випливають [9, с. 38-39].
Ототожнення трудового договору з цивіл ьноправовим договором об’єктивно послаблює регул юючий вплив держави на відповідні відносини, оск ільки одним із завдань трудового законодавства на
відміну від цивільного є посилення захисту найсл абшої сторони трудового договору – працівника. Тому
трудовий договір повинен супроводжуватись си стемою засобів позадоговірного регулювання, і в с учасних умовах розвитку нашого суспільства така система повинна створюватись перш за все державою. Гуманізм будь-яких реформ і перетворень повинен визначатися, зрештою, тим, якою ціною вони обходяться працівникові.
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МЕЖІ ДІЇ АКТІВ ПРО ПРАЦЮ
Загальновідомо, щоб правильно застосув ати
правову норму, окреслити сферу чинності пр авила поведінки, що міститься в ній, необхі дно
визначити правила дії цієї норми. В теорії тр удового права межі дії актів про працю.
За загальним правилом, на якому неодноразово
наголошувалось вченими радянської доби, нормат ивний акт діє на території тієї місцевості, органами
якої його було видано [8, с.1]. Це правило не втратило свою актуальність і нині. Під такими “органами”
розуміють органи влади через які, як правило, здій снює її народ як єдине джерело влади України. Тому
цілком природно, що цей принцип дії джерел трудового права тісно пов’язаний з принципом сувереніт ету народу України, який сформований в ст.ст. 2, 5
Основного Закону. Нормативні акти про працю, пр ийняті органами державної влади, поширюють свою
дію на всю територію України, а органи місцевого
самоврядування - на територію відповідної територіальної громади чи громад, якщо вони представляють
спільні інтереси декількох громад, окрім випадків,
коли в прийнятих актах не обумовлено інше.
Отже, просторовою сферою дії актів про
працю є територія України, щодо, якої її народ в
особі представницьких органів влади або сам остійно володіє всією повнотою суверенної влади.
Під територією України треба розуміти її сушу,
континентальний шельф, водні, підземні та пов ітряні простори. Об’єктами, прирівняними до т ериторії України, є морські і повітряні судна, ко смічні кораблі й станції, що мають прапор чи інші
відрізняльні знаки даної держави, підводні тел еграфні кабелі, трубопроводи та інші об’єкти, що
належать народу України, але знаходяться за м ежами території України [10, с. 312].
Разом з тим, необхідно відзначити, що дія пе вних актів може стосуватись певної адмініс тративнотериторіальної одиниці чи одиниць у межах тер иторії України. Ця теза грунтується на положеннях, які
передбачені в ст.7 Кодексу законів про працю Укр аїни. В силу цієї статті особливості регулюва ння
праці осіб, які працюють у районах з особлив ими
природними географічними і геологічними умов ами
та умовами підвищеного ризику для здоров’я, вст ановлюються законодавством.
У відповідності з цим законодавцем було
прийнято Закон України “Про статус гірських
населених пунктів”, який спрямований на соці а-

льний захист жителів гірських населених пун ктів
України, які проживають і працюють у скл адних
природно-кліматичних умовах.
До гірських населених пунктів належать міста,
селища міського типу, селища, сільські населені пун кти, які розташовані у гірській місцевості, мають нед остатньо розвинуті сферу застосування праці та систему
соціально-побутового обслуговування, обмежену
транспортну доступність. Норми Закону розкривають
критерії віднесення населених пунктів до категорії
гірських. Наприклад, гірським визнається розташування населеного пункту або частини його, на якій пр оживає більш як половина мешканців цього пункту, на
висоті 500 метрів і вище над рівнем моря на тер иторії,
рельєф якої дуже розчленований, та розміщення 60 і
більше відсотків сільськогосподарських угідь у межах
цього пункту нахилах 15 градусів і більше; я кщо на
одного жителя припадає менш як 0,15 гектара ріллі;
суворі кліматичні умови: холодна і довга зима (сер едня
тривалість - не більше двох місяців, середньодобова
температура у липні не перевищує 20 градусів за Цельсієм), велика кількість опадів (середньорічна сума опадів у рідкому і твердому стані - не менше 600 міліметрів), мають місце селеві явища, повені.
Не менш важливі принципи щодо дії зак онодавства про працю в просторі містяться в ст.ст. 8,
8-1 Кодексу законів про працю України. Так, зг ідно зі ст.8 Кодексу трудові відносини гром адян
України, які працюють за її межами, а також тр удові відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організ аціях
України, регулюються законодавством ст орони
працевлаштування та міжнародними дог оворами
України. Тому при реалізації громадян ами України права на працю поза межами Укра їни та іноземцями на території України треба заст осовувати при виникненні спорів щодо пільг, г арантій,
інших законних інтересів працівників а кти сторони працевлаштування, тобто території, де в иконувалась працівником трудова функція.
Разом із тим, зауважимо, законодавстві Укра їни
правила щодо дії актів трудового права в просторі
можуть бути обмежені. Так, ст. 8-1 Кодексу законів
про працю України, яка встановлює правила співві дношення міжнародних договорів про працю і зак онодавства України, передбачено: “Якщо міжнаро дним договором або міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті,
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що їх містить законодавство України про працю, то
застосовуються правила міжнародного договору або
міжнародної угоди”. При цьому зауважимо, що це
правило не поширюється на норми, які визначені в
Конституції України, адже укладення міжнародних
договорів, які суперечать Конституції України, мо жливе лише після внесення відповідних змін до неї.
Зазначені вище правила щодо дії джерел
трудового права в просторі стосуються і локальних актів. На це свого часу звернув увагу В.І.
Смолярчук. Особливо важливою і цілком слу шною є його позиція щодо дії в просторі положень
трудового договору, як акта, що діє в межах пе вної території. Так, при укладанні трудового дог овору, як відзначає вчений, робітник, приступаючи до роботи, виходить з того, що підприємство,
організація, установа, де знаходиться його роб оче
місце, територіально розташоване в певному н аселеному пункті. І зміна його територіального
розташування веде до зміни однієї з важ ливих
умов трудового договору, і тому є підставою для
його розірвання. З огляду на це, кожен конкре тний трудовий договір діє на визначеній території.
Отже, дія його в просторі обмежена. Підводячи
підсумок, дослідник додає, що це фактично єд иний випадок в трудовому праві, коли правова н орма загальної дії, після її реалізації є прив’язаною
до певної території. Тобто відн оситься до норм,
які діють у певному просторі. П огоджуючись з
цією думкою, варто відзначити, що вона не втр атила свою актуальність і нині.
Отже, можна зробити висновок, що дія дж ерел трудового права поширюється на територію,
уповноваженими органами якої було видано чи
прийнято відповідний акт. При цьому варто дод ати, що на території України є чинними міжнаро дно-правові акти, згоду на обов’язков ість яких надано Верховною Радою, та акти колишнього Со юзу РСР. Дія останніх є тимчасовою, і обм ежується
часом набрання чинності з питань, що регулюєт ься
ними, національних актів про працю.
Поряд з цим певні особливості має дія зак онодавства про працю в часі. Так, дія норм трудового права в часі обмежена моментом набрання
ним чинності (вступом у юридичну силу) та мом ентом втрати ним чинності (припинення дії ним).
Для того, щоб норма права набула чинності,
тобто набула загальнообов’язкового характеру,
вона, як правило, має бути доведена до відома
тих осіб, щодо яких вона має діяти. Досить чітко
це правило окреслено в ст. 57 Основного Закону.
Згідно з цією статтею, закони та інші нормати вно-правові акти, що визначають права й
обов’язки громадян, мають бути дов едені до ві64

дома населення у порядку, встановленому зак оном. Проте в законодавстві містяться і винятки.
Так, Конституція як Основний Закон України та
основне джерело трудового права, відповідно до
ст. 161 цього акту набула чинності з дня її пр ийняття, тобто з 28 червня 1996 року. На відміну
від цього порядку, момент набрання чинності
законами України, пов’язується,, як правило, з
моментом його опублікування. Так, відповідно
до вимог ст. 94 Конституції, Президент, отрим авши за підписом Голови Верховної Ради У країни,
закон, протягом п’ятнадцяти днів підписує його,
беручи до виконання, та офіційно оприл юднює
його. Отже, із суті цієї конституційної но рми,
фактично випливає, що закон підлягає вик онанню з моменту його підписання Президентом. З
цим моментом пов’язується оприлюднення підписаного акту. Адже відповідно до ч. 5 ст. 94 О сновного Закону закон набирає чинності через д есять днів з дня його офіційного оприлюднення,
якщо інше не передбачено самим законом, але не
раніше дня його опублікування. Тобто законод авець визначив, що закон може набирати чинність
через десять днів з дня його опублікування, або в
момент, який визначено в самому законі. Проте
як слідує із констатованої норми, визначальним у
даному випадку є момент опублікування закону,
оскільки за будь-яких обставин до цього факту
закон є нечинним. Таке положення досить ва жливе і характерне для джерел трудового права.
Наприклад, у п.1 розділу V “Прикінцеві пол оження “ Закону України “Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)” ві дзначається, що цей Закон набирає чинності з дня
його опублікування. Хоча, до прийняття Конст итуції існувала практика, коли закони України
вводились в дію окремим актом Верховної Ради.
Так, Закон Української РСР «Про зайнятість н аселення» було введено в дію Постано вою Верховної Ради України “Про порядок введення в дію
Закону Української РСР “Про зайнятість нас елення”. У п.1 цієї постанови передбачено ввести
в дію Закон Української РСР “Про зайнятість н аселення” з дня його опублікування, статтю 10 - з
часу введення у дію законодавчого акту про в’їзд
і виїзд, статті 27-32 розділу IV “Компенсації при
втраті роботи” - з 1 липня 1991 року.
На відміну від законів України, міжнародні
договори, як це випливає з суті ст.9 Конституції
України, набувають чинності з моменту отри мання
згоди на обов’язковість їх зі сторони Ве рховної
Ради. Процедура такої згоди збігається з його р атифікацією, яка провадиться у формі окремого
Закону, про що досить чітко окреслено в Законі

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 55. Правознавство

Межі дії актів про працю

України “Про міжнародні договори України”. З
моменту набрання чинності закон підлягає виконанню. Коли ж Президент не погоджується з п оложеннями закону, йому надано право повернути
його парламенту зі своїми вмотивованими і сфо рмульованими пропозиціями до Верховної Ради
України для повторного розгляду. Якщо під час
повторного розгляду закон буде знову прийнятий
Верховною Радою України не менш як двома тр етинами від її конституційного складу, Президент
України зобов’язаний його підписати та офіційно
оприлюднити протягом десяти днів. Сформовані в
них правила поведінки є обов’язковими для
суб’єктів, щодо яких вони діють.
Ці положення та правила щодо офіційного
оприлюднення нормативно -правових актів та набрання ними чинності конкретизовані в Указі
Президента України “Про порядок офіційного
оприлюднення нормативно -правових актів та набрання ними чинності”.
П.1 Указу встановлено, що закони України,
інші акти Верховної Ради України, акти През идента України, Кабінету Міністрів України не
пізніш як у п’ятнадцятиденний строк після їх
прийняття у встановленому порядку і підписання
підлягають оприлюдненню державною мовою в
офіційних друкованих виданнях.
До офіційних друкованих видань Указом ві днесено “Офіційний вісник України”, “Відомості
Верховної Ради України”, газета “Урядовий
кур’єр”. При цьому слід підкреслити, що офіційне
оприлюднення нормативно-правових актів здійснюється після включення їх до Єдиного державного
реєстру нормативних актів і з зазначенням присво єного їм реєстраційного коду.
Значення цього важливого правила полягає в тому,
що, по-перше, нормативно-правові акти можуть бути
опубліковані в інших друкованих виданнях лише після їх
офіційного оприлюднення; по-друге, нормативно-правові
акти, опубліковані в інших друкованих виданнях, мають
інформаційний характер і не можуть бути використані
для офіційного застосування. Тому громадяни, державні
органи, підприємства, установи, організації під час здійснення своїх прав і обов’язків повинні застосовувати зак они України інші акти Верховної Ради України, акти Пр езидента України і Кабінету Міністрів України, опублік овані в офіційних друкованих виданнях або одержані у
встановленому порядку від органу, який їх видав.
Варто зазначити, що нормативно-правові акти
Президента України набирають чинності через д есять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо
інше не передбачено самими актами, але не раніше
дня їх опублікування в офіційному друкованому
виданні, на відміну від нормативно-правових актів

Кабінету Міністрів України, які набирають чинно сті з моменту їх прийняття, якщо більш пізній строк
набрання ними чинності не передбачено в цих актах. Натомість акти Кабінету Міністрів України, які
визначають права і обов’язки громадян, набирають
чинності не раніше дня їх опублікування в офіці йних друкованих виданнях.
Такі загальні правила набрання чинності но рмативно-правовими актами. З моменту набрання
нормативно-правовим актом чинності він набуває
юридичної сили. Тобто вимоги, правила поведінки,
які закріплені в них, набувають характеру загальн ообов’язковості щодо трудових та інших пов’язаних
з ними суспільних відносин, що виникають з мом енту набрання ними чинності. Тому за загальним
правилом, яке міститься в ч.1 ст.58 Основного З акону, закони та інші нормативно-правові акти не
мають зворотної дії в часі, тобто не поширюються
на суспільні відносини, які мали місце в період, к оли відповідний акт ще не був прийнятий або ще не
набрав чинності. Разом із тим ця конституційна н орма встановлює винятки. Так, зворотну силу м ають
акти про працю, що пом’якшують або скас овують
відповідальність особи.
За загальним правилом в нормативно правових актах не вказується термін їх дії [8,
с.52]. Тому можна зробити висновок, що акти про
працю діють до моменту їх скасування або в изнання такими, що втратили чинність. Нерідко це
правило реалізується при введенні в дію нових
нормативно-правових актів.
Зауважимо, що в чинному законодавстві існують випадки, коли норми трудового права, що
містяться в нормативно-правових актах, зупиняються. Тобто їх дія фактично тимчасово прип иняється. Термін дії цієї процедури залежить від
волевиявлення органу, що вправі надати йому
чинності або її скасувати.
Та є випадки, коли акти про працю прийм аються на визначений термін. Ними, зокрема, є
локальні акти. Так, колективний договір, уклад ений на підприємстві, організації, установі відп овідно до ст.17 Закону України “Про колективні
договори, угоди” набуває чинності з дня його
підписання представниками сторін або з дня з азначеного у ньому. Після закінчення строку чи нності колективний договір продовжує діяти до
того часу, поки сторони не укладуть новий або не
переглянуть чинний, якщо інше не перед бачено
договором. Колективний договір зберігає чи нність у разі зміни складу, структури, наймен ування уповноваженого власником органу, від імені
якого укладено цей договір.
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Питання щодо дії в часі трудового договору
регулюється ст.23-24 Кодексу законів про працю
України. Із змісту ст.24 Кодексу випливає, що
укладення трудового договору оформляється н аказом чи розпорядженням власника або уповн оваженого ним органу про зарахування працівн ика на
роботу. При цьому трудовий договір вважаєт ься
укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не
були видані, але працівника фактично було д опущено до роботи. Тому ця обставина є визнач альною при набутті чинності трудовим договором.
Адже, як доречно відзначає І.В. Зуб та вчені, які
розділяють його погляди, у разі існ ування розбіжності між наказом (розпорядженням) про зарах ування працівника на роботу і факти чним допуском
його до роботи, “моментом виникнення трудових
правовідносин вважається момент фактичного допуску працівника до роботи”.
До цього слід додати, що письмові тру дові
договори, включаючи і контракт, набувають чи нності з моменту їх підписання.
За загальним правилом, трудовий договір
укладається на невизначений строк. І лише за
підстав, про які йдеться в ч.2 ст.23 Кодексу, тр удовий договір укладається на певний строк .
На відміну від актів законодавства про працю,
трудовий договір припиняє чинність лише за пі дстав та в порядку, визначеному законодавством.
Отже, із вищезазначеного випливає, що джерела
трудового права набувають чинності з моменту їх
прийняття чи опублікування і діють до моменту їх
скасування, якщо інше не обумовлено в них.
У джерелах трудового права досить повно
проявляється принцип дії нормативно -правових
актів по колу осіб.
Звернімо увагу, що за загальним правилом, яке
міститься в ст.3 Кодексу законів про працю України,
законодавство про працю регулює трудові ві дносини
працівників усіх підприємств, установ, о рганізацій
незалежно від форм власності, виду діяльності, галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.
Цим визначено коло осіб, на які поширюєт ься законодавство про працю, - це всі працівники.
Водночас указана стаття встановлює і певні
винятки та особливості праці членів кооперат ивів
та їх об’єднань, колективних сільськогосп одарських підприємств, селянськ их (фермерських) господарств, працівників підприємств з інозе мними
інвестиціями визначаються законодавством та їх
статутами. При цьому гарантії щодо зайн ятості,
охорони праці, праці жінок, молоді, інвал ідів надаються в порядку, передбаченому закон одавством про працю. Тобто в останньому випа дку фак66

тично встановлюється субсидіарне заст осування
норм законодавства про працю до тр удових відносин, які існують в господарюючих суб’єктах
агропромислового комплексу, підпр иємств з іноземними інвестиціями.
Подібне правило властиве і дії локальних актів.
Так, відповідно до ст. 18 Закону України “Про к олективні договори, угоди” встановлено, що п оложення колективного договору поширюються на всіх
працівників підприємства, установи, організ ації,
незалежно від того, чи є вони членами професійної
спілки. І є обов’язковими як для власника або упо вноваженого ним органу, так і для працівників пі дприємства, установи, організації.
Поряд із цим варто відзначити, що серед п оложень нормативно-правових актів про працю є
норми, які поширюють свою чинність лише на
певні категорії працівників. Наприклад, ст.41 К одексу законів про працю України встановлює д одаткові підстави розірвання трудового догов ору з
ініціативи власника або уповноваженого ним о ргану з окремими категоріями працівників. В ідповідно до п. 1 цієї статті трудовий договір з ін іціативи власника або уповноваженого ним орг ану
може бути розірваний керівником підприєм ства,
установи, організації (філіалу, представни цтва,
відділення та іншого відокремленого підро зділу),
його заступниками, головним бухгалтером пі дприємства, установи, організації, його засту пниками, а також службовими особами митних орг анів, державних податкових інспекцій, яким пр исвоєно персональні звання, і службовими особ ами державної контрольно -ревізійної служби та
органів державного контролю за цінами у в ипадках одноразового грубого порушення ними тр удових обов’язків. Застосування цієї підстави р озірвання трудового договору, як випливає з кон статації норми Закону, може провадитись лише до
зазначених у ній працівників . Тому її реалізація
щодо інших категорій працівників не допускаєт ься. Правила переведення працівників на легшу
роботу, про які йдеться в ст.178 Коде ксу законів
про працю України, можуть бути з астосовані лише до вагітних жінок, жінок, які м ають дітей віком до трьох років.
Тому цілком виправданою є думка про те,
що з реалізацією принципу дії норм трудового
права по визначеному колу осіб досягається д иференціація в правовому регулюванні трудових
відносин, яка має за мету максимальне врахува ння особливих умов праці в окремих галузях ек ономіки, за окремими професіями та спеціально стями [11, с.149].
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Водночас, дія джерел трудового права по к олу осіб побудована на дотриманні загальних
принципів трудового права, а врахування осо бливостей умов праці в різних сферах в иробництва провадиться шляхом поширення певних норм
трудового права на певні категорії працівників чи
на певні території. Отже, дія джерел трудов ого
права поширюється на всіх осіб, які переб увають
в трудових відносинах працівників, якщо інше не
передбачено в них.
Зважаючи на викладене, необхідно визнати,
що правильне визначення правил дії актів про
працю України є важливим чинником у стано вленні України як правової та соціальної держави.
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Limits operation acts about labour
Summary
Acts, whit regulates labor relations, can be limited in action by time, spase and subjekts. It begin to act
being adopted by competent agency and published. Its action ends, if it were abolished or cancelled.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ СУТЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Питання реформи соціального страхування в
Україні турбує фахівців з самого початку прог олошення курсу на економічні реформи, тобто
останні 7-8 років. У будь-якій проблемі важко
розібратися, якщо не знати її правових засад. Для
сьогоднішніх умов це має особливе значення,
оскільки майже одночасно формується в есь комплекс законодавства, яке регулюватиме віднос ини з обов’язкового соціального страх ування.
Соціальному страхуванню, як і іншим гал узям страхування, властиві характерні елементи
побудови: страхувальник, страховик, об’єкт
страхування, страховий випадок, страховий внесок, страхове відшкодування. [6 c.20 -21]
Оскільки соціальне страхування тісно
пов’язане з трудовими відносинами, то ці елем енти в ньому набувають специфічних рис. Стр ахувальники можуть виступати як роботод авці
(юридичні або фізичні особи, які наймають працівника за трудовим договором), так і найм ані
працівники, котрі своїми внесками наповн юють
страховий фонд. Страховиками виступають стр ахові фонди за відповідними галузями страхува ння, які акумулюють необхідні кошти і забезп ечують фінансування страхових виплат. Ще одним
суб’єктом цих відносин є застрахована ос оба, на
користь якої сплачуються страхові вн ески, тобто
найманий працівник.
Об’єктом страхування є страховий випадок.
Найчастіше - втрата людиною здатності власною
працею заробляти собі на життя (хвороба, безробіття, інвалідність, старість, виро бнича травма).
Страхове відшкодування може мати матер іальний характер (страхова виплата) або надав атися у вигляді соціальних послуг. Існують такі
страхові виплати:
- у страхуванні від безробіття - допомога в
разі безробіття;
- у медичному страхуванні - грошова допомога в
разі тимчасової непрацездатності (лікарняні);
- у страхуванні від нещасного випадку на в иробництві - відшкодування збитків, заподіяних
працівникові трудовим каліцтвом або професі йним захворюванням;
- у пенсійному страхуванні - пенсія за віком.
Сьогодні тривають локальні дискусії щодо міри
втручання держави в управління соціальним страх уванням. Оскільки в Конституції соціальне страх уван68

ня назване загальнообов’язковим державним, то д еякі фахівці пояснюють це так, ніби кошти фондів є
державними і вона вправі розпоряджатися ними.
Насправді страхові внески не переходять до
держави на правах власності. Власниками зал ишаються платники внесків і застраховані особи,
які відповідно до ст. 14 Основ законодавства
України про загальнообов’язкове державне соц іальне страхування залишаються членами відп овідних фондів і мають право управляти через св оїх
представників. [1 c.1-4]
Статус загальнообов’язкового державного соціального
страхування зобов’язує державу виступати гарантом надання
страхового відшкодування і субсидіювання фондів, якщо
встановлених відрахувань виявиться недостатньо для забезпечення страхових виплат і послуг. Враховуючи цей
обов’язок, держава залишає за собою право нагляду за діяльністюстраховиків (фондів).
Незважаючи на схвалення Верховою Радою О снов законодавства України про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, сьогодні ще гостро
ставиться проблема управління соціальним страх уванням. У чиєму віданні воно повинно знаходит ися?
Яким бути управлінню? Висловлюються різні погл яди. На думку одних, з метою збереження успадк ування і підсилення функцій профспілок по захисту
інтересів працюючих необхідно зберегти за профсп ілками виконання даної роботи.
Інші стверджують, що оскільки профспілки незалежні в своїй діяльності від державних і господарс ьких
органів, політичних та інших громадських орган ізацій,
їм непідзвітні і непідконтрольні, то виконання держа вної функції невластиве профспілкам.
Треті, посилаючись на те, що фонд соціал ьного страхування є самостійною фінансово банківською системою, пропонують створити і
самостійну, незалежну від яких -небудь органів
структуру управління цією системою.
Враховуючи соціально-економічну ситуацію
в державі, на нашу думку, доцільно залишити
управління соціальним страхуванням за профсп ілками. Чим це зумовлено?
По-перше, роль і специфіка соціального стр ахування тісно пов’язані із захисною функцією
профспілок, а їй, як відомо, сьогодні віддані всі
пріоритети. Маючи досвід у цій роботі, профспі лки здатні ліпше, ніж хто інший, надати соціальну
направленість страхуванню і цим забезпечити н а-
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дійний захист працівників при розподілі страх ових
внесків, що дуже важливо при переході до ринку.
Профспілки зможуть більш ефективно в иступати
проти спроб держави використати певну частину
страхових внесків, які сплачуються пі дприємствами (установами, організаціями), на п окриття дефіциту держбюджету. А такі спроби сь огодні є. Цим,
по-друге, буде забезпечено оптимальне поєднання
інтересів як окремого працівника, так і трудового
колективу в цілому. Профспілкові організації на
підприємствах добре знають людей, можуть шви дко і оперативно вирішувати назрілі питання, при
розподілі коштів соціального страхування повніше
враховувати трудовий внесок працівника. Створюється додатковий стимул для збільшення фондів споживання на підприємстві за рахунок поліпшення виробничої діяльності труд ового колективу. [5 c.8]
По-третє, змінюється демократизм в управлі нні
соціальним страхуванням. Протягом усієї історії
робітничий клас і профспілки практично в усіх країнах боролися і борються за розширення своєї уча сті в управлінні цією важливою сферою. Держ авні
органи більш віддалені від виробництва, труд ових
колективів. Щоб усунути ці недоліки, соціальне
страхування було організоване за територіаль новиробничим принципом, розширювалась участь в
ньому самих працівників. Створення спеціального
держапарату знову усуне трудящих від управління,
погіршить їх обслуговування, ліквідує демократи чні
засади в управлінні. [8 c.17-20]
По-четверте, скорочуються видатки на здійснення соціального страхування, на утримання ап арату управління. Сьогодні широко використовуєт ься штат профспілкових органів, оскільки дана сф ера
близька за своїм характером до основного н апрямку
діяльності профспілок соціального захисту прац юючих. Оплачуваний, порівняно невеликий апарат з
соціального страхування, є лише в центр альних і
регіональних профспілкових органах. На підприє мствах (в організаціях) ця робота пров одиться практично на громадських засадах. На адм іністративні
витрати в даний час іде менше 0,5 відсотка надходжень від страхових внесків. Передача цієї роботи
державним органам суттєво збільшить платний ап арат, і витрати на його утримання збіл ьшаться в кілька разів. [4 c.3-6]
І, нарешті, по-п’яте, профспілкові і госп одарські органи економічно зацікавлені в полі пшенні роботи з соціального страхування й ох орони здоров’я трудящих і членів їх сімей. До т ого
ж, вони володіють ситуацією в цих питаннях.
Сьогодні оздоровча мережа охоплює 14 курор тних зон, налічує 115 санаторіїв, 15 пансіо натів з

лікуванням, 25 будинків відпочинку, десятки к урортних поліклінік, 83 туристські об’єкти, 470
санаторіїв-профілакторіїв. Усі вони потребують
господарської уваги та ділового й кваліфікован ого керівництва з боку профспілок. Правління
Фонду соціального страхування України на сво єму засіданні затвердило план розподілу пут івок
на 1999 рік у розрізі областей та окремих г алузей.
На жаль, з кожним роком кількість путівок на
оздоровлення, що фінансуються з бюджету Фо нду, зменшується. Але будемо сподіватися що це
тимчасове явище. З виходом економіки з кр изи
виділятиметься більше коштів на оздоровле ння
працівників і членів їх сімей. Адже цей н апрямок
роботи профспілок не тільки традиці йний, але й
пріоритетний. [11 c.53-55]
Більшу частину коштів соціального страх ування, що утворюються за рахунок зниження з ахворюваності і підвищення ефективності фіна нсової роботи, профкоми спрямовують на дода ткове придбання путівок, розширення й зміцнення
бази медичних, санаторно-курортних і дитячих
закладів. На ці цілі направляєть ся і частина власних коштів профспілок.
До того ж, за довгі роки у профспілок сформ увався висококваліфікований апарат управління, ві дпрацьована система обліку і звітності за здійсненням
соціального страхування. Багато зроблено по вдо сконаленню його фінансування і децентралізації.
Та це, звичайно, неозначає, що управління
даною сферою досконале. Нові політичні й соц іально-економічні умови вимагають адекватних
змін у самій системі соціального страхування,
формах і методах її управління.
Але постійна, недостатньо продумана реорганізація цих органів з усуненням профспілок
недопустима, в усякому разі, в період переходу
до ринку, коли працівники особливо потребують
соціальної захищеності.
Управління соціальним страхуванням вимагає повсякденної спільної роботи профспілкових, господарських, місцевих органів влади, відділень держбанків. Це
стосується розрахунків страховиків з бюджетом со цстраху, поліпшення медичного обслуговування, охор они здоров’я працюючих та їх сімей. [7 c.31-32]
З багатьох цих питань приймаються спільні постанови господарських і профспілкових органів. Відсутність координації в роботі галузевих профспілкових
комітетів негативно відіб’ється на її результатах.
Очевидно, що систему соціального страх ування необхідно перебудовувати й переводити на
нові принципи формування та управління. При
цьому необхідно враховувати багато: перехід до
ринкових відносин, створення СНД, захисну роль

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 55. Правознавство

69

Боднарук М.І.

профспілок в суспільстві, розробку нового зак онодавства тощо. [10 c.16-17]
На сьогодні будь-які зміни і нові підходи до
розв’язання проблем соціальної сфери повинні
стати предметом обов’язкових консультацій ур яду з профспілками і фахівцями соціального стр ахування. Позиції зацікавлених сторін мають в ирішуватися на принципах соціального партнерс тва, а не суперечити Конвенції та р екомендаціям
Міжнародної організації праці, де не припуск ається зниження досягнутого рівня соціальних г арантій трудящих і членів їх с імей.
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ ’ЄКТІВ ПОДАТКОВИХ
ПРАВОВІДНОСИН
Конституційно-правові принципи оподаткування –
це основні засади як вираз найбільш узагальнених підв алин побудови і функціонування податкової системи. Як
відмічав відомий німецький державознавець, П.Кірхгоф,
«доходи як особлива категорія цікавлять державне право
не з точки зору походження, правової основи або цілеспрямованості використання грошових засобів. В центрі
його уваги – міра свободи держави у сфері фінансів» [6,
c.134]. Спрямованість загальних принципів оподаткування і зборів є тим самим обмеженням цієї свободи. Вони
на конституційному рівні ставлять перепони податковій
анархії, створюють основи справедливого, помірного і
співрозмірного оподаткування.
Отже, можна погодитись з відомим російським
вченим А.Н.Козиріним, який стверджував, що принц ипи права як основні начала нормативного регулювання є
свого роду камертоном всієї наступної нормотворчо сті.
Вони гарантують безперервність, послідовність зак онодавчого процесу, забезпечують взаємозв’язок податкового права і податкового законодавства, адаптують п одаткову нормотворчість до особливостей традиційної
правосвідомості населення [7, c.77]. Основні принципи
виступають також критеріями оцінки законодавчих а ктів. Положення закону, що не відповідає основним
принципам оподаткування, повинно визнаватись не
конституційним і не підлягати застосуванню. Судові
інстанції використовують основні принципи при вирішенні спорів, що виникають через прогалини у законодавстві. Принципи є «еталоном» при розгляді питання
про застосування підзаконного акту, його оцінці як т акого, що відповідає Конституції і Закону чи ні.
В самій Конституції України про принципи оподаткування безпосередньо говориться дуже мало [1, Ст. ст.
67,92]. Але у Конституції закріплені загальні начала, які
повинні бути реалізовані у кожній галузі законодавства.
Мова йде про закріплення у Конституції рівних прав і
можливостей людини і громадянина, заборону на їх о бмеження не інакше, як вищим законом, про єдність ек ономічного простору, вільне переміщення товарів, послуг і
фінансових засобів, визнання і захист державою всі х
форм власності, свободу економічної діяльності та інше.
Конституційно-правові, загальні принципи оподаткування і зборів (даними термінами підкреслюються значимість цих принципів) лежать в основі нормотворчої
діяльності держави і органів місцевого самоврядування.
За своєю природою ці принципи є основоположними.

Однак, оскільки вони служать втіленню і захисту
прав і свобод людини і громадянина, наяву достатні пі дстави говорити про їх «надзаконний» характер. Тому застосування основних принципів оподаткування і зборів, в
тому числі й за колом осіб, не може залежати від міри їх
конкретизації в Основному законі. «В цілому конституційне фінансове право не може залежати від випадково сті, за якою одні питання знайшли у тексті Конституції
повне відображення, а інші - ні» [12; с.193].
З іншого боку загальні принципи оподаткування і
зборів детермінують дії самої законодавчої влади, маючи
для неї «еталонне» значення.
До конституційних принципів оподаткування насамперед можуть бути віднесені положення, сформульовані в Конституції безпосередньо. Вони виступають гарантіями реалізації основних начал соціального, державного
і національного устрою, конституційних прав і свобод
людини і громадянина. По-друге, конституційно-правові
принципи оподаткування і зборів безпосередньо в Конституції можуть бути не зафіксовані, а лише випливати із
суті та духу Конституції. Очевидно, друга група принципів має «пов’язаний» характер. Вони не можуть суперечити принципам, що відображені безпосередньо в Основному законі, тому до них, на нашу думку, не може бути
застосована характеристика «основні» [5; c.187].
Ряд загальних принципів, що характеризують оподаткування був, виділений ще англійським економістом
Адамом Смітом і розвинутий його послідовниками. Їх
врахування дозволяє адекватніше зрозуміти конституційно-правові принципи оподаткування суб’єктів податкових правовідносин, сформулювати принципи, що відображають особливості і тенденції сучасної податкової
системи [ 11; c.43]. Серед останніх насамперед доцільно
назвати наступні принципи:
 стимулювання підприємницької діяльності та
інвестиційної активності методом запровадження пільг
щодо оподаткування прибутку (доходу), спрямованого на
розвиток виробництва;
 обов’язковість податків для всіх громадян та
осіб без громадянства, що мають прибуток, завдяки впровадженню норм щодо сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів), визначених на підставі достовірних даних про об’єкти оподаткування за звітний період,
та встановлення відповідальності платників податків за
порушення податкового законодавства;
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рівнозначність і пропорційність оподаткування
– стягнення податків з юридичних осіб здійснюється у
відповідній частці від отриманого прибутку, а фізичних
осіб – від отриманого доходу;
 рівності, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації, що означає на практиці забезпечення однакового підходу до суб’єктів господарювання
(юридичних і фізичних осіб, включаючи нерезидентів)
при визначенні обов’язків щодо сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів);
 соціальної справедливості – забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення
шляхом запровадження економічно обгрунтованого н еоподатковуваного мінімуму доходів громадян та застосування диференційованого і прогресивного оподаткування
громадян, які отримують високі та надвисокі доходи;
 стабільності – забезпечення незмінності податків і зборів (обов’язкових платежів) і їх ставок, а також
подтакових пільг протягом бюджетного року чи ще тривалішого періоду;
 економічної обгрунтованості – встановлення
податків і зборів на підставі показників розвитку національної економіки та фінансових можливостей із врахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат б юджету з його доходами;
 рівномірності сплати – встановлення строків
сплати податків і зборів, виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджету для
фінансування витрат;
 компетенції – встановлення і скасування загальнодержавних та місцевих податків і зборів, а також пільг
їх платникам здійснюються відповідно до законодавства
про оподаткування виключно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і
сільськими, селищними, міськими радами;
 єдиного підходу – забезпечення єдиного підходу до розробки податкових законів з обов’язковим визначенням платника податку і збору, об’єкта оподаткування,
джерела сплати податку і збору, податкового періоду,
ставок податку і збору, строків та порядку сплати податку,
підстав для надання податкових пільг;
 доступності – забезпечення дохідливості норм
податкового законодавства для платників податків і зб орів (обов’язкових платежів).
В залежності від завдань, що вирішуються, основні
конституційні принципи оподаткування і зборів, на нашу
думку, можна розділити на дві групи:
 принципи, що забезпечують реалізацію і дотримання основ конституційного ладу;
 принципи, що забезпечують реалізацію і дотримання основних прав і свобод платників податків [2;Ст.3].
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Можливі і інші підстави та критерії поділу принципів оподаткування і зборів на групи. О.Н.Козирін, наприклад, вважає, що «найважливіші принципи податкового
права можна поділити на: юридичні, соціальноекономічні, технічні. Перші складають основу процесуальної частини податкового права, другі визначають характер матеріальних норм, треті встановлюють основу технічного виконання податкових операцій» [ 7; c. 77].
Автор вважає за доцільне здійснити дещо інший поділ, зокрема, за колом суб’єктів податкових правовідносин розділити їх на дві групи:
 принципи, що встановлюють компетенцію
держави як особливого суб’єкта податкових правовідносин;
 принципи, що визначають права та обов’язки
діяльності підпорядкованих державі суб’єктів (фізичних
та юридичних осіб) податкових правовідносин.
До першої групи можна віднести наступні принципи:
1. Принцип диспозитивності.
2. Принцип імперативності.
Обидва ці принципи чисто юридичні і ніяк не протистоять один одному. Вони в однаковій мірі забезпеч ують поєднання суспільних та особистих інтересів, але
кожен своїм чином. Відомий теоретик права
С.С.Алексєєв називає ці принципи найпростішими прийомами регулювання, якими визначається якість
суб’єктивних прав і обов’язків, особливості дозволів та
заборон. Він, зокрема, пише: «Держава може регламентувати поведінку учасників суспільних відносин або безпосереньо, зверху (імперативне регулювання), або опосередковано, з наданням суб’єктам так або інакше дозованої
можливості самим визначати умови своєї поведінки (диспозитивне регулювання)» [4; c.178]. Дане роз’яснення
стосується безпосередньо і податкового права, тому що ці
принципи міжгалузеві.
3. Принцип публічної мети стягнення податків і
зборів. У відповідності з цим принципом податки встановлюються з метою забезпечення платіжної здатності
суб’єктів публічної влади. Держава не повинна мати потреби, що відрізняються від потреб суспільства і витрачати надходження від пожатків на непублічні цілі. Цей
принцип водночас розвиває конституційне положення
про соціальний характер української держави.
4. Принцип встановлення, зміни або відміни податків і зборів виключно законами. З точки зору розділення
компетенцій між органами державної влади встановлення
податків інакше, як актом предствницького органу, не
відповідає Конституції України.
5. Принцип встановлення податків і зборів у визначеній процедурі. Принцип виступає гарантією реального
виконання народними депутатами довірених їм функцій у
сфері оподаткування. Він протистоїть популізму і закріплює особливу процедуру внесення законопроектів про
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податки, обмежує пряме і непряме делегування повнов ажень з питань оподаткування. Він забезпечує також прийняття і надання чинності законам про податки у відпов ідності з закріпленими правилами.
6. Принцип обмеження форм податкової законотворчості. Принцип обмежує включення податкових
норм в закони, які не присвячені оподаткуванню, як такому. Він важливий не тільки з позицій доходів бюджету,
але і рівності обов’язків громадян. Цей принцип безпосередньо не закріплений в Конституції України, але автор
висловлюється на користь такого закріплення.
7. Принцип пріоритету фінансової мети стягнення
податків і зборів. Податок встановлюється з метою одержання державою доходу, а не з метою примушення до
визначеної поведінки. Регулююча функція податку не
може переважати над фіскальною. Принцип розвиває
положення Конституції України про право на працю,
суттю якого є право кожного на отримання індивідуал ьного доходу, а також положення про бюджет як основу
функціонування державного апарату, умову виконання
державою її соціальних функцій.
8. Принцип обмеження спеціалізації податків і зборів. За загальним правилом, податок не призначений для
вузько цільових витрат. Це – одна з обов’язкових умов
стабільності державного бюджету і гарантія виконання
державою всіх своїх функцій. Цільові податки не викл ючаються, але їх встановлення повинно бути зумовлено
конституційно значимими цілями.
9. Важливим принципом, який необхідно враховувати на етапі переходу України до ринкової економіки та громадянського суспільства, є принцип стимул ювання підприємницької діяльності та інвестицій в ек ономіку. Це означає, що доцільно запровадити податкові
пільги щодо оподаткування прибутку, спрямованого на
розвиток виробництва. Пільги повинні надаватися, виходячи із загальнодержавних інтересів. Система таких
пільг має бути спрямована на створення умов для акт ивізації інвестиційних процесів, насамперед – у пріоритеті сфери матеріального виробництва.
До другої групи можуть бути віднесені наступні
принципи:
1. Принцип юридичної рівності платників податків
і зборів. Принцип не допускає встановлення додаткових
податків, а також підвищення ставок податку в залежно сті від форми власності, організаційно-правової форми
підприємницької діяльності, місця перебування платника
податку і інших, що носять дискримінаційний характер
(п.4 ст.3 Закону України «Про систему оподаткування»).
2. Принцип всезагальності оподаткування. Принцип означає, що кожен член суспільства зобов’язаний
приймати участь у сплаті податків. Не допускається надання індивідуальних і інших пільг і привілегій при сплаті
податку, що не обгрунтовані з позиції конституційно-

значимих цілей. Кожен зобов’язаний платити законно
встановлені податки і збори [1, ст. 67].
3. Принцип соціальної справедливості (п.5 ст.3 Закону України «Про систему оподаткування»). Даний принцип
обгрунтовано ще А.Смітом в його праці «Дослідження про
природу і причини багатства народів»:«Піддані держави
повинні, по можливості, відповідно своїй здатності і силам
приймати участь в утриманні уряду, тобто відповідно доходу, яким вони користуються під керівництвом і захистом
держави. Податок, що зобов’язана сплачувати кожна окрема особа, повинен бути точно визначений, а не довільний
(...) Точна визначеність того, що кожна окрема особа зобов’язана платити, має у питанні оподаткування велике
значення, так що значна міра нерівномірності, як це випливає з досвіду всіх народів, складає значно менше зло, ніж
дуже мала міра невизначенності. Кожний податок повинен
стягуватися в той час і тим способом, коли і як платнику
зручніше платити його. Кожний податок повинен бути
настільки продуманий і розроблений, щоб він відбирав з
кишень народу якнайменше зверх того, що він приносить
державному казначейству безпосередньо [11; с. 342]. Сучасні науковці значно розширили і деталізували даний
принцип [9; с. 101].
4. Принцип рівного податкового навантаження.
Якщо принцип рівноправності переслідує мету дотр имання формальної (юридичної) рівності платників податку, то принцип рівності спрямований на те, щоб без
порушення формальної рівності платників у максимальній мірі врахувати нерівні обставини платників под атків і забезпечити дотримання неформальної рівн ості.
Рівність реалізується у податковому праві не як сплата
податків в однаковому розмірі, а як економічна рівність
платників і виражається в тому, що за основу береться
фактична здатність до сплати податку на основі порівняння економічних потенціалів.
5. Принцип співрозмірності оподаткування конституційно значимим цілям обмеження прав і свобод.
Принцип означає, що оподаткування не повинно бути
неспіврозмірним, таким, щоб воно могло паралізувати
реалізацію громадянами конституційних прав.
6. З принципом соціальної справедливості тісно
пов’язаний принцип рівнонапруженості податкового пресу. Рівнонапруженість означає, що обов’язки перед бюджетом встановлюються для всіх платників податків у
відповідності з їх можливостями і результатами діяльності. Саме поєднання потенційних можливостей і досягн утих результатів може забезпечити рівнонапруженість.
Якщо податкова політика виходить тільки з підсумків
діяльності, то вона не враховує потенційних можливостей
платника. Якщо ж податкова політика відштовхується
тільки від потенціалу, то вона ігнорує різні результати
його реалізації, на які впливає безліч факторів як
об’єктивного, так і суб’єктивного характеру.
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7. Принцип поєднання інтересів держави, регіонів,
підприємств і громадян в оподаткуванні полягає, перш за все,
в розподілі всіх податків і інших обов’язкових платежів на
загальнодержавні і місцеві. Законодавець України в оновленому Законі України «Про систему оподаткування» від 18
лютого 1997 року встановив види податків і зборів, що справляються на території України: загальнодержавні податки і
збори та місцеві податки і збори. Згідно з новою редакцією
Закону України «Про систему оподаткування» всі
обов’язкові внески, які існували раніш, скасовано. Замість
них відповідно до Конституції України запроваджено нову
систему податків і зборів, серед яких є й нові.
Крім вище зазначеного, даний принцип у податковому праві проявляється ще й в тому, що у відповідності
із Законом України «Про бюджетну систему України»
частина загальнодержавних фінансів перерозподіляється
на користь регіонів та підприємств, окремих громадян.
Здійснюється це у формах залишення в розпорядженні
платників податків у формі податкового кредиту на точно
визначені цілі частини належних до сплати обов’язкових
платежів, а також у формі дотацій, субсидій, перерозпод ілу на користь регіонів частини загальнодержавних податків та зборів [3; с. 53,55].
Податковому праву і, зокрема податковим правовідносинам, властиві ще цілий ряд принципів, більшість з
яких є в тій або іншій мірі похідними від зазначених нами
вище - принцип недопустимості зворотної дії закону при
поверненні на гірше, недопустимості подвійного оподаткування, принцип резиденства, принцип пільгового оподаткування, принцип захисту прав та інтересів платників
податків і держави тощо.
Таким чином, на етапі переходу України до ринкової економіки та поступового утвердження громадянського суспільства її податкове право набуває якісно нових
рис. Виділення як основоположних начал загальних
принципів оподаткування та фіксація частини з них в
Конституції України одночасно сприяє посиленню захисту законних прав та інтересів платників податків, полі п-

шенню наповнення державної казни, формуванню цивілізованого податкового законодавства. Виділення в якості
окремих конституційно-правових принципів оподаткування платників податків свідчить також про істотній
прогрес науки фінансового права в цілому і особливо її
розділу про правові основи оподаткування.
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Constitutional legal principles of the taxation of the subjects of fiscal legal relations
Summary
The attempt to define and to classify the constitutional principles of the taxation of the subjects of fiscal legal relations on
the basis of the new Constitution of Ukraine is made in the article.
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ПОНЯТТЯ МЕТОДУ ФІНАНСОВО -ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Перехід до ринкової економіки поставив пр облему перегляду всієї системи науки фінансового
права, починаючи від її предмета й методу та закінчуючи окремими категоріями та поняттями.
Дослідження способів правового регул ювання в юридичній літературі, як правило,
пов’язуються з пошуками класифікаційної о снови, критерію наукової побудови системи пр ава, коли поряд з предметом також враховується
значення методу прававого регулювання. Н езважаючи на окремі розробки вчених з проблем
методу фінансово-правового регулювання, ці
питання ще, по суті, спеціально не досліджув ались у науці фінансового права. Але все ж
з’явилися в останній період праці про поняття
методу правового регулювання. Це, перш за все,
праця П.С.Пацурківського “Проблеми теорії
фінансового права” [7, с.30 -46] та його ж стаття
“Метод фінансово-правового регулювання” [6,
с.17]. Їх автор справедливо приділив осно вну
увагу з’ясуванню суті методу фінансово правового регулювання, обгрунтуванню його
об’єктивної зумовленості змістом предмету ць ого ж регулювання.
Не можна не зауважити того факту, що з астосування методу правового регулювання де ржавою як соціальною управл яючою системою
викликає необхідність диференціації соц іальноправового середовища, яке підлягає цілеспрям ованому впливу з використанням відповідних пр авових засобів. Це тягне за собою необхідність
розрізняти зовнішнє та внутрішнє соц іальноправове середовище, регулювання яких досить
чітко розрізняється за характером тих засобів, які
використовуються в тому чи інш ому випадку.
Отже, на наш погляд, можливо виділити дві
обставини, які є основними при дослідженні стр уктури методу правового регулювання. По -перше,
варто відзначити важливе значення предмета пр авового регулювання по відношенню до методу.
Воно зумовлюється самим фактом існування т аких
соціальних явищ, які об’єктивно вимагають юридичного впливу на них зі сторони соціальних
управляючих систем, що входять до складу державного апарату. Звісно, характер та сфера прав ового
регулювання соціальних зв’язків і явищ будуть
вимагати певних змін в якісному та кількі сному
аспектах. Але самі способи юридичного впливу на

ці зв’язки і явища збережуться до тих пір, поки
буде існувати держава.
По-друге, первинним для дослідження пр облем методу правового регулювання є визнання
складності структурної організації предмету пр авового регулювання. При цьому системність —
це властивість не тільки предмету для права в
цілому, але й предметів усіх його галузей. Цього
принципового положення не порушує той факт,
що питома вага системних елементів у предметах
різних галузей права не однакова. Дійсно, вну трішні складові частини предмета правового рег улювання відіграють неоднакову роль, скажімо, в
предметі регулювання адміністративного, цив ільного, трудового, фінансового права і т.ін. І це
цілком природно, бо право, будучи різновидом
системи в цілому, об’єднує різнорідні елементи
(галузі), які відрізняються в основному характ ером свого предмета регулювання, а також за п итомою вагою елементів, що складають даний
предмет. Дана властивість правової системи д озволяє охопити юридичним впливом усю різн оманітність соціальних зв’язків та явищ. Тому, на
нашу думку, структурні різниці в предметах г алузевого регулювання, якщо говорити про них з
погляду не кількісного складу елементів, а різн иці у їх ролі та питомій вазі, визначають, перш за
все та в основному особливості вибору відпові дних засобів правового впливу на ці ел ементи.
Отже, якщо визначальне значення предмета правового регулювання зумовлюється юридичним характером
засобів впливу на предмет у цілому та елементів, які його
складають, а, відповідно, правову природу методу, то системна структура предмета правового регулювання із такою ж незворотністю передбачає відповідну системну
структуру самого методу правового регулювання. Метод
правового регулювання не може бути нічим іншим, як
системним явищем. Пояснюється це тим, що ефективно
регулювати систему соціальних зв’язків та явищ, що входять до предмета, можливо тільки тоді, коли всі способи
та засоби, що складають зміст методу регулювання, в иступають не окремо, не в ізоляції один від одного, а в тісній взаємодії, тобто у взаємозабезпеченні. В протилежному випадку ми спостерігаємо не за організованим впливом, бо саме він складає одну з істотних властивостей
методу правового регулювання, а впливом стихійним, що
не властивий ні природі, ні закономірностям розвитку
державного (суспільного) устрою.
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