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СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА І ЮРИДИЧНА СОЦІОЛОГІЯ:
ТОТОЖНІСТЬ ЧИ ВІДМІННІСТЬ ПРЕДМЕТІВ
У науковій літературі питання співвідношення соціології права та юридичної соціології
не отримало достатнього висвітлення, однозначної інтерпретації і до цього часу залишається
дискусійним. Серед учених немає єдності думок
щодо їх наукового, предметного самовизначення. Тобто проблема існує реально, з урахуванням
нових інтеграційних процесів у науці вона потребує глибокого наукового осмислення. Прагнення знайти розв’язання даного проблематичного питання передбачає прояснення деяких вихідних теоретико-методологічних позицій, зокрема розкриття того сенсу, того розуміння, яке
наукова думка укладає як у поняття “соціологія
права” так і в поняття “юридична соціологія”.
По-перше, в поняттєвому апараті наукового
знання використовуються декілька термінів, які
так чи інакше співвідносяться з терміном “соціологія права” – “юридична соціологія”, “соціологічна юриспруденція,” “правова соціологія”. Поняттю “юридична соціологія” часто надають
більш широке значення, ніж поняттю “соціологія
права”. Вважають, що сфера соціології права
нібито обмежена вивченням права в його чистому вигляді, тобто правових норм та інститутів,
тоді як юридична соціологія охоплює всі явища з
правовим аспектом, усі, щодо яких право може
бути причиною, підставою чи наслідком, де право виступає як або основний, або як другорядний, побічний чинник. Виходячи з широкого розуміння предмета дослідження, Ж.Карбон’є пропонує використовувати поняття “соціологія права” і “юридична соціологія” як синоніми. Обидва
терміни проголошуються однаково прийнятними
для позначення окремої галузі загальної соціології [1, с. 16; 2, с. 9-11; 3, с. 104; 5, с.30-33; 15, с.3].
Іншу концептуальну схему, що абсолютизує значення професійної ознаки, запропонував
І.Таммело. На його думку, “соціологія права” –

це вивчення юридичних явищ соціологами, а
“юридична соціологія” – це соціологічні дослідження юристів [16, с. 276]. Аргумент на користь такого підходу полягає в тому, що він дозволяє трактувати поняття “юридична соціологія” як сферу наукового знання, пройняту юридичним підходом, і, відповідно, поняття “соціологія права” – як галузь наукового знання, пройняту соціологічним підходом.
Деякі соціологи терміну “соціологія права”
протиставляють термін “соціологічна юриспруденція”, настійно підкреслюючи, що ці терміни
мають змістовні відмінності та застосовуються
для позначення дисциплін різних наук – соціології та юриспруденції. Терміном “соціологія права” або “правова соціологія” позначаються юридико-соціологічні дослідження в рамках окремої
галузі загальної соціології, а терміном “соціологічна юриспруденція” – дослідження соціологічної спрямованості в юридичній науці [9, с. 92-95;
11, с. 65; 12, с. 125; 13, с. 47; 14, с. 312; 15, с. 3].
Але, на відміну від цієї позиції, існує й інша, діаметрально протилежна, згідно з якою терміни,
поняття “соціологія права” і “соціологічна
юриспруденція” є синонімами [4, с. 102-104].
У вітчизняній соціологічній та юридичній
науках до цього часу віддається перевага терміну
“соціологія права”, яким одночасно позначається
як окрема юридична наука, так і самостійна галузь знань у рамках предметної сфери соціології,
що, звісно, не могло не внести плутанини в категоріально-поняттєвий апарат як правознавства,
так й соціології.
Отже, враховуючи те, що термінологічні
суперечки не повинні заступати сутності проблем, а також те, що в розвинутих галузях знання, якими є соціологія і правознавство, повинна
бути досить висока термінологічна визначеність,
вважаємо за доцільне галузь загальної соціології,
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що вивчає право як соціальний інститут, як одну
з соціальних підсистем суспільного життя крізь
призму взаємовідносин особистості, соціальних
груп і суспільства в цілому, називати “соціологією права”, а окрему юридичну науку, що досліджує генезис, дію, функціонування права як особливого динамічного соціально-юридичного феномену під кутом погляду соціального аспекту,
із використанням, зокрема, соціологічних засобів
і методів пізнання, - “юридичною соціологією”.
Остання назва створює уяву про сферу наукового
знання, пройняту юридичним духом, про юридичну науку, тоді як “ із самого найменування “соціологія права” з достатньою очевидністю випливає, що мова йде безпосередньо не про правознавство, а про соціологію, точніше про одну з
її численних галузей” [13, с. 46].
По-друге, відмінність, неоднаковість юридичної соціології та соціології права спостерігається, виявляється в розумінні їх об’єктів. Через
те, що ми розглядаємо юридичну соціологію як
окрему юридичну науку, то потрібно виходити з
того, що об’єктом юридичної соціології, як і
будь-якої іншої юридичної науки, є право перш
за все як самодостатній феномен об’єктивного
світу, право у взаємодії та взаємозв’язках з іншими об’єктами (матеріальними і духовними),
на які воно впливає і які чинять вплив на нього.
Якщо ж більш точніше – право, а також держава,
що розглядається в її правовому вимірі [8, с. 2530]. Юридична соціологія відрізняється від соціології права, від решти соціальних наук характером концептуальної орієнтації. Вона як складовий елемент усієї системи юридичних наук характеризується більше “внутрішньою” орієнтацією.
Переважно спеціалізується на вивченні права,
правових явищ і процесів. Спрямована на пізнання структурно-функціональних якостей і
закономірностей права, на приріст саме юридичного знання. Право виступає головним об’єктом
правознавства, безпосереднім об’єктом юридичної соціології, на відміну від соціології, зокрема
соціології права, яка розглядає право як субоб’єкт, як компонент соціальної системи. Соціологія права характеризується насамперед “зовнішньою” орієнтацією – акцентує увагу на суспільстві, на соціетальних явищах. Вивчає соціальне в праві, досліджує право на макрорівні – як
соціальний інститут, з’ясовує його місце, роль та
функції в суспільстві, вивчає його взаємозв’язок
і взаємодію з соціумом, визначає соціальне призначення права як складової частини соціуму в
контексті зв’язків між особистістю, культурою і
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соціальною організацією. І це не дивно, оскільки
безпосереднім об’єктом соціології є соціетальні
явища (міжсуб’єктні та інтерсуб’єктні явища, які
об’єднують людей як учасників спільного життя)
різного рівня і типу; адже соціологію цікавить
фундаментальна структура різних соціальних
феноменів, що складають у своїй сукупності сучасне суспільне життя. Необхідно зазначити, що
термін “соціетальний” використовується нами
аналогічно його розумінню Т.Парсонсом [10, с.
18-19]. Отже, стає очевидним, що головним об’єктом соціології права, як і будь-якої з численних галузей загальної соціології, є соціальна система, а
саме сучасне суспільство (соціетальне угрупування) як “ядро” всього соціального. Йдеться насамперед про те, що соціологія права та юридична соціологія відрізняються рівнями пізнання права. Перша
досліджує право на рівні субоб’єкта, друга – на рівні головного об’єкта.
По-третє, юридична соціологія і соціологія права відрізняються своїми специфічними
предметами. Як відомо, зміст предмета будь-якої
науки, його концептуальна, поняттєва схема
зрештою визначається онтологічними якостями
її об’єкта. Предмет науки є результатом теоретичного обґрунтування емпіричного об’єкта, яке
дозволяє виявити закономірності розвитку і функціонування останнього. Предметом правознавства, отже, так само є право і держава, але право і
держава, які пізнані, усвідомлені в їх сутнісних
проявах і характеристиках, тобто їх основні сутнісні якості в їх поняттєво-правовому осягненні,
розумінні та вираженні. Враховуючи те, що
юридична соціологія є відносно самостійною
структурною частиною, формою виразу поняттєво єдиного юридико-теоретичного знання, стає
очевидним, що предмет юридичної соціології –
це специфічний соціолого-юридичний аспект,
складовий момент предмета всієї юридичної науки, який зумовлюється, визначається соціологоюридичним поняттям права. Право в соціологоюридичних дослідженнях береться і розуміється
не статично, не лише як система норм, але і як
динамічна система, що охоплює сферу їх реалізації, сферу дії права. Воно досліджується в динаміці, як процес постійного взаємопереходу від
генези права до його соціальної дії; в широкому
контексті структурних і функціональних зв’язків
із соціальними чинниками (явищами, процесами), які як сприяють впливу права на суспільні
відносини, так і перешкоджають цьому. При
цьому неодмінно враховується специфіка права
як юридичного феномену, як нормативно-регу-
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лятивної системи. На відміну від соціології права, юридична соціологія оперує формальним визначенням поняття права (сутність явища розкривається через ознаки форми, в якій проявляється право).
Відповідно, предмет соціології права – це
особливий аспект предмета соціології, специфічний правовий елемент поняттєвої схеми сучасного суспільства. В цьому розумінні можна сказати, що соціологія права вивчає безпосередній
взаємозв’язок і взаємодію соціального та правового, тобто вона пізнає соціальне в праві та соціальну роль права як складової частини соціуму.
До її завдань входить дослідження зв’язку між
правом як соціальним інститутом і суспільством,
соціальних функцій права та комплексних процесів трансформації юридичних норм в соціальну поведінку на всіх рівнях – суспільства, різноманітних соціальних прошарків, колективів, груп
та особистості [6, с.118-119]. Вона вивчає правову сферу як одну з соціальних підсистем крізь
призму взаємовідносин особистості, соціальних
груп і суспільства в цілому [11, с.64-65]. Соціологія права цим абсолютизує акціоністські, поведінкові аспекти права. Поведінка особи (фактична поведінка) досліджується в соціокультурному аспекті. Так само і право в соціології права
розглядається в більш широкому, ніж в юридичній соціології, пізнавальному контексті - з точки
зору дослідження зв’язків, підтримання соціального порядку. Соціальний інститут права розглядається в єдності його функціональних і дисфункціональних проявів у суспільному житті. Узагальнення правових явищ досягає найвищого
рівня, з метою пізнання, пояснення і характеристики сучасного суспільства в цілому. Юридична
ж соціологія такими узагальненнями обмежитися
не може, оскільки її призначення, окрім усього іншого, – обслуговування галузевих юридичних наук.
Отже, підсумовуючи вищевикладене, можна дати визначення предметів соціології права та
юридичної соціології. І оскільки будь-яка наука
починається з вивчення закономірностей розвитку досліджуваних явищ, то обов’язково врахуємо
цей момент у визначенні їх предметів.
Предметом соціології права як окремої
галузі загальної соціології є соціальні закономірності функціонування та зміни права, форми виявлення, шляхи та механізми їх реалізації в поведінці і діяльності особистості, соціальних груп
та суспільства в цілому, як необхідна умова підтримання соціального порядку.

Предметом юридичної соціології як юридичної науки виступають специфічні закономірності мікросоціогенезу правових норм, соціодинаміка їх функціонування та безпосередні наслідки соціальної дії, як необхідна умова оптимізації правового регулювання.
По-четверте, концептуальна специфіка
предметів соціології права та юридичної соціології зумовлює відмінність методів цих наук.
Специфіка методів виражена в специфіці предметів. Метод соціології права, в його співвідношенні з методом юридичної соціології, володіє
тією ж специфікою, самостійністю, як і предмет
соціології права в його співвідношенні з предметом юридичної соціології. Так, пізнавальні можливості методу юридичної соціології задані евристичним, творчим потенціалом відповідної
концепції соціолого-юридичного праворозуміння, що лежить в основі юридичної соціології та
відповідає предметній сфері останньої. Концепція праворозуміння концентровано виражає свою
сутність у специфічному формулюванні методу.
Саме вона й утворює основний концептуальний
каркас методу юридичної соціології, виражає
його сутність, внутрішній зміст. Характерні, відмінні ж властивості різноманітних концепцій
юридичної соціології зумовлені, зрештою, специфікою відповідної концепції соціолого-юридичного праворозуміння, що лежить в їх основі.
Тобто, принципове переакцентування наукової
парадигми юридичної соціології є наслідком
зміни фундаментальних уявлень про право.
Одночасно з основним, специфічним методом пізнання, тобто певною концепцією праворозуміння в дії, юридична соціологія використовує також і загальнонаукові методи та методи
інших наук, перш за все соціологічні методи, як
пізнавальні засоби і компоненти самого методу
юридичної соціології, як способи і прийоми саме
соціолого-юридичного пізнання. Ефективність
використання цих методів залежить від належної
інтеграції їх в поняттєву систему теорії юридичної соціології, від конкретизації, юридизації їх
теоретико-гносеологічного потенціалу під специфічним кутом погляду її предмета, відповідної
концепції праворозуміння. Але вона використовує ці методи для розв’язання суто юридичних
проблем, з метою пізнання закономірностей розвитку саме правових явищ, механізмів правового
регулювання, наукового передбачення, прогнозування і планування основних напрямів ефективного впливу права, законодавства і законності
на прогресивний розвиток суспільних відносин,
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на відміну від соціології права, яка використовує
соціологічні методи, весь методологічний інструментарій соціології для вирішення загальносоціальних проблем. Концепція розуміння суспільства постає базисною категорією соціології
права, має вирішальне значення в плані визначення її предмета і методу.
Отже, у цілому можна зробити висновок,
що коли постає питання співвідношення соціології права та юридичної соціології, то по суті
мова йде про концептуальну різницю соціологічного та юридичного підходів до соціальноправових проблем. Ця різниця зумовлена відмінністю предметів їх наукового інтересу, вивчення і
вивченості (науково-професійної компетентності),
специфікою соціологічної та юридичної думки.
Безумовно, висловлені в даній статті міркування не претендують на вичерпне та остаточне розв’язання проблеми співвідношення соціології права та юридичної соціології. Її основна
мета – продовження обміну думками, але ні в
якому разі не в прагненні догматизувати свою
точку зору і відкинути інші.
Список літератури
1. Боботов С.В. Буржуазная социология
права. – М.: Юридическая литература, 1978. –
224 с.
2. Варчук В.В. Социология права. – М.:
Союз, 1997. – 124 с.
3. Варчук В.В. Социология права – отрасль социологии // Социологические исследования. – 1996. - №11. – С. 102-109.
4. Зорькин В.Д. Позитивистская теория
права в России. – М.: МГУ, 1978. – 270 с.
5. Карбонье Ж. Юридическая социология.

– Б.: БГК им. И.А.Бодуэна де Куртенэ, 1998. –
352 с.
6. Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права: Учебник для юридических факультетов и институтов. – М.:
Юристь, 1995. – 297 с.
7. Кульчар К.Основы социологии права. –
М.: Прогресс, 1981. – 256 с.
8. Лапаева В.В. Социология права. – М.:
Издательство НОРМА (Издательская группа
НОРМА-ИНФРА⋅М), 2000. – 304 с.
9. Недбайло П.Е. Введение в общую теорию государства и права (Предмет, система и
функции науки). – К., 1971.
10. Резник Ю.М. Введение в социальную
теорию. Социальная эпистемология. Пособие. –
М.: Институт востоковедения РАН, 1999. – 327 с.
11. Тадевосян Э.В. К вопросу о социологии права // Социологические исследования. –
1997. - №11. – С. 62-68.
12. Тадевосян Э.В. О курсе «Социология
права» // Социально-политический журнал (социально-гуманитарные знания). – 1998. - №1. –
С. 122-133.
13. Тадевосян Э.В. Социология права и ее
место системе наук о праве // Государство и
право. – 1998. - №1. – С. 46-53.
14. Туманов В.А. Буржуазная правовая
идеология. К критике учений о праве – М.: Наука, 1971. – 384 с.
15. Юридическая социология. Учебник для
вузов. – М.: Издательство НОРМА (Издательская
группа НОРМА - ИНФРА⋅М), 2000.–368с.
16. Quaderni della rivista Sociologia del
diritti. - I, 1974.

Стаття надійшла до редколегії 29.08.2001 р.
S.Savchuk
SOCIOLOGY OF LAW AND LEGAL SOCIOLOGY: IDENTITY OR DIFFERENCE
OF SUBJECTS
Summary
In the article the correlation of the fundamental characteristics of sociology of law and legal sociology
is exhibited. As a matter of fact speech goes about conceptual discrepancy of the sociological and legal
approaches to research of social-legal problems. This discrepancy is stipulated first of all by difference of
subjects of their scientific interest, specificity of a sociological and legal idea.
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МІСЦЕ ЮРИДИЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ПРАВОВИХ НАУК.
У зарубіжній та вітчизняній правовій науці
склався неоднозначний підхід до визначення
статусу юридичної соціології. З одного боку, її
розуміють як своєрідне доповнення традиційних
методів “юридичного аналізу” новими конкретно-соціологічними дослідженнями, з іншого – як
окремий науковий напрямок у системі правознавства. Зауважимо, що зведення юридичної
соціології лише до методики соціолого-правових
досліджень є неприйнятним, оскільки вона “піднімається над емпіричним рівнем пізнання і досягає раціонального осмислення правової реальності” [4, c.75]. Тому для неї характерна скоординованість теоретичного та практично-прикладного
аспектів, завдяки чому юридична соціологія виступає одночасно і теоретично, і емпірично орієнтованою наукою в системі правознавства.
Правильне та остаточне розуміння статусу
юридичної соціології як правової науки можливе
лише в тому випадку, якщо розглядати її як елемент системи більш високого порядку, а саме
системи правознавства. Найважливішою закономірністю сучасного рівня розвитку знань про
право мусимо визнати їх диференціацію та інтеграцію в середині юридичної науки. При цьому
дані процеси не протиставляються, а органічно
поєднуються, оскільки, як зазначає відомий російський теоретик права А.В.Сурілов, “інтеграція знань передбачає заглиблення думки в природу явищ, а диференціація – їх збагачення” [19,
c.11]. Саме ці процеси дають змогу говорити сьогодні про виділення та становлення в системі правознавства таких юридичних наук, як юридична
соціологія, філософія права, порівняльне правознавства, юридична психологія та ін. Проте статус
цих наук, їх галузева приналежність, предмет, метод і система, все ще залишаються дискусійними.
Таке ж неоднозначне ставлення спіткало і
юридичну соціологію, з приводу приналежності
якої до системи правових наук не існує однозначності в поглядах. Щоб з'ясувати цю проблему,
необхідно, перш за все, визначити її співвідношення та взаємозв’язки з іншими юридичними
науками. Зауважимо, що “кожна окрема юридична наука – це елемент структури всієї юридичної науки, відносно самостійне наукове формоутворення в загальному процесі понятійно-пра-

вового вивчення і вираження об'єктивної дійсності, специфічно визначена складова частина теоретико-юридичного пізнання і знання” [15, c.18].
Таким відносно самостійним утворенням поряд з
іншими правовими дисциплінами є юридична
соціологія і в залежності від того, як будуть проявлятись її взаємозв'язки з ними, можна буде
твердити про те, в чому полягає структурне і функціональне призначення даної науки в системі
правознавства.
Одним з найбільш дискусійних у науковій
літературі залишається питання співвідношення
юридичної соціології з теорією держави і права.
Всю сукупність наукових поглядів, які були висловлені з цього приводу, можна умовно поділити на декілька груп: 1) перша позиція виражається в розумінні юридичної соціології складовою
частиною (підгалуззю) загальної теорії держави і
права [9, c.12; 10, c.73; 1, c.329; 20, c.51; 5, c.14;
6, с.84,88; 17, с.69-75; 18, с.10-16]; 2) другий підхід характеризується ототожненням юридичної
соціології з теорією держави і права [7, с.2-5; 14,
с.19-22; 16, с.8; 21, с.129; 22, с.17-19]; 3) третій
підхід зводиться до визнання юридичної соціології
та теорії права в якості двох самостійних юридичних наук, пов'язаних між собою [8, с.3,14,29; 11,
с.24; 13, с.7; 3, с. 238-239].
Перші два підходи історично та методологічно беруть свій початок ще від радянської правової науки. Адже на той час про соціологію
права говорили, в основному, як про сукупність
емпіричних конкретно-соціологічних досліджень
права; розробки ж її теоретичних проблем проводились у рамках загальної теорії держави і
права та галузевих юридичних наук. Таке часткове укриття соціології права під “дахом” інших
правових дисциплін призводило до її ототожнення чи злиття з ним. А оскільки вважалось, що
теорія держави і права та галузеві юридичні науки і так є соціологічними за своєю суттю [21,
с.129; 12, с.32], то існування на фоні системи
правознавства юридичної соціології було зайвим
та позбавляло соціологічного змісту інші правові
дисципліни. Та в процесі ускладнення суспільної
та державно-правової дійсності стало зрозуміло,
що того рівня розробки концептуальних питань
та проблем юридичної соціології, який здійсню-
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вався в рамках теорії права та галузевих наук,
уже недостатньо для задоволення потреб сучасного рівня розвитку правового пізнання та правової практики, тому вона почала поступово відокремлюватись та інституційно оформлятись у
самостійну юридичну науку, яка безпосередньо
присвячує себе дослідженню соціальної природи
права, механізму його функціонування та ефективності його дії в суспільстві.
Водночас факт відокремлення юридичної
соціології від теорії права ще не говорить про
втрату взаємозв'язків між ними. Навпаки, маємо
відзначити, що ці науки органічно взаємодіють і
взаємодоповнюють одна одну, але разом із тим
не взаємозамінюють одна одну. “Сферою зіткнення” для них було й залишається право, яке
виступає спільним об'єктом для дослідження.
Проте правова реальність, яку вивчає теорія права, відрізняється від тієї правової реальності, що
вивчається юридичною соціологією. Як відомо,
теорія держави і права займається виявленням і
вивченням загальних і специфічних закономірностей розвитку держави і права, тоді, як юридична соціологія, на нашу думку, досліджує лише специфічні соціальні закономірності виникнення та функціонування права, а саме: соціальну зумовленість права і механізм його взаємодії з
іншими суспільними явищами та процесами. Що
ж до держави, то вона потрапляє в поле зору інтересів юридичної соціології і досліджується
останньою лише в правовому ракурсі, як юридично оформлене утворення, соціальна цінність і
дієвість якого полягає в безпосередньому створенні норм права з метою ефективного регулювання суспільних відносин.
Враховуючи предметну специфіку теорії
права та юридичної соціології, проблему їх співвідношення доцільно представити у вигляді
співвідношення загального та спеціального
знання про право. Вже давно доведено, що теорія
держави і права виступає в якості загальної науки по відношенню до всіх інших юридичних наук. Зумовлено це характером тієї ролі, яку вона
відіграє системі правознавства. Перш за все, ця
наука виступає теоретичною основою, яка інтегрує, синтезує та узагальнює знання всіх інших
юридичних наук та на основі цього розробляє
загальнотеоретичну концепцію права, якою користується як вона сама, так і інші юридичні науки. По-друге, синтезуючи результати дослідження окремих аспектів правової дійсності, які
проводяться в рамках різних юридичних наук,
вона створює систему методологічних прийомів
10

та принципів, за допомогою яких відбувається
більш ефективне дослідження права та формування цілісної картини правового життя.
Юридична соціологія, досліджуючи соціальну природу та зумовленість права, використовує той загальнотеоретичний та методологічний
матеріал, який був розроблений теорією держави
і права. Проте цей зв'язок не є односторонній,
тому що, з іншого боку, юридична соціологія
збагачує саму теорію права новими, більш поглибленими та специфічними знаннями, здобутими у процесі власного дослідження права
шляхом використання конкретно-соціологічних
методів наукового пізнання.
Взаємозв'язки юридичної соціології проявляються також з історико-правовими науками.
Це зумовлено тим, що юридична соціологія, досліджуючи соціальну зумовленість права, механізм його функціонування, не може обійтись без
знань історичного процесу виникнення та формування права, тих конкретно-соціальних умов,
у яких відбувалось подальше вдосконалення
державно-правової дійсності. А без розуміння
держави і права як самостійних соціолого-правових явищ суспільного життя неможливе наукове обґрунтування історії їх походження та розвитку з точки зору історико-правових наук.
Що ж до специфіки співвідношення юридичної соціології та галузевих юридичних наук,
то вона зумовлена тим, що галузеві юридичні
науки спрямовані на розкриття закономірностей
розвитку певної окремої сфери права. Інакше
кажучи, “кожна галузева юридична наука відображає лише окрему, хоч і нерідко суттєву сторону всезагального зв'язку правових явищ і процесів як між собою, так і з оточуючими суспільними факторами, фіксує лише деякі моменти,
частини або риси цих зв'язків” [4, с.78-79]. Зважаючи на такий підхід до пізнання права з боку
галузевих юридичних наук, деякі вчені зробили
на наш погляд помилковий висновок про те,
юридична соціологія має пріоритет над галузевими правовими науками, оскільки останні розчленяють правову реальність на відносно самостійні галузі, тоді як юридична соціологія намагається відобразити її в цілісному вигляді [7,
с.37]. Дійсно, “підходячи до права у всій його
складності зі своєї власної точки зору, кожна методологічно відособлена юридична дисципліна
виділяє в ньому саме ту сторону, яка важлива
для неї, і саме цю сторону оголошує суттєвою в
праві, що складає шукаєму його сутність” [2,
с.9]. Але говорити про пріоритет юридичної со-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2001. Випуск 125. Правознавство.

В.І. Зайцева

ціології над галузевими юридичними дисциплінами, на наш погляд, не коректно, тому що між
ними існують глибокі, двосторонні взаємозв'язки, які збагачують і юридичну соціологію, і галузеві юридичні науки.
Необхідно вказати на той факт, що вплив,
який здійснює юридична соціологія на галузеві
юридичні науки, не є одностороннім, оскільки
вона теж використовує ті знання і результати, які
були здобуті галузевими юридичними науками
при дослідженні окремих спеціальних правових
явищ і процесів для більш глибокого і всебічного дослідження соціальних проблем правової
дійсності. Крім того, юридична соціологія узагальнює в рамках власної концептуальної бази
емпіричний матеріал, отриманий галузевими
правовими науками. Досить яскравим проявом
співвідношення юридичної соціології з іншими
юридичними науками є її зв'язок з науками, що
вивчають міжнародне право. Незважаючи на те,
що основним об'єктом дослідження юридичної
соціології залишається все ж таки національне
право, національна правова система, сучасні світові тенденції інтеграції й уніфікації права і законодавства різних країн світу вимагають від
соціологів права, по-перше, професійного знання
не тільки власної правової системи, але й права
інших народів; по-друге, не залишають юридичну соціологію байдужою до соціальних проблем
формування та дії права в інших країнах. Тим
більше, світовий досвід, здобутий у рамках конкретно-соціологічних досліджень права і досягнення
зарубіжних соціологів права, сприятимуть більш
ефективному та прогресивному розв’язанню соціальних проблем власної правової дійсності.
Необхідно відзначити, що взаємозв'язки
юридичної соціології проявляються також і з
прикладними юридичними науками. Завдяки тому, що прикладні юридичні науки містять у собі
більшу частку природних, технічних та інших
специфічних знань, останні можуть бути використані юридичною соціологією при проведенні
конкретно-соціологічних досліджень права. Звичайно, що виявлення взаємозв'язків і співвідношення юридичної соціології з правовими науками ще не дає достатніх підстав вважати її складовим елементом системи правознавства. Тому,
на нашу думку, треба виділити ряд визначальних
критеріїв, які дадуть змогу засвідчити статус
юридичної соціології як правової науки.
Перший критерій – об'єкт науки. Таким
об'єктом для юридичної соціології, як і для інших правових дисциплін, являється право, як

особливий соціально-правовий феномен. Але
право як сфера об'єктивної реальності може виступати одночасно об'єктом декількох наук, що
зумовлено його складністю і багатогранністю.
Тому одного лише об'єкта для з'ясування та визначення специфіки та галузевої приналежності
юридичної соціології ще недостатньо. За таких
обставин виникає потреба в додатковому критерії, який зміг би підсилити значення попереднього. Таким критерієм є предмет науки, який завжди більш чітко на відміну від об'єкта окреслює
сферу і мету її дослідження. А предметом юридичної соціології, як правової науки, виступають
специфічні соціальні закономірності виникнення, розвитку та функціонування права.
Третій критерій – метод дослідження. Кожна наука, визначаючи для себе особливу галузь
пізнання, виробляє свій, специфічний метод дослідження, яким вона користується поряд із загальнонауковими методами, притаманними й іншим наукам. Виступаючи у якості різновиду методів правознавства в цілому, метод юридичної
соціології представляє собою “спосіб юридичного пізнання, виробництва та організації юридичних знань”[15, с.11] про право, як особливий соціально-правовий феномен об'єктивної дійсності.
Четвертий критерій – понятійно-категоріальний апарат науки. Юридична соціологія
представляє собою систему знань про специфічні
закономірності соціальної зумовленості та дії
права. Ці знання, об'єктивно виражені та закріплені у специфічній формі правових категорій,
понять, суджень та гіпотез, складають логічний
апарат юридичної соціології як науки. В цілому,
специфіка правових наукових категорій і понять
полягає в тому, що вони є відображенням і узагальненням державно-правової дійсності. Тому
можна уявити, що категорії і поняття юридичної
соціології, об'єктом дослідження якої є право, а
предметом виступають закономірності соціальної дії права, несуть на собі правове забарвлення
і теж є відображенням правової дійсності.
П'ятий критерій – система науки. Кожній
науці властива своя внутрішня організація або
будова. І оскільки у формуванні системи науки
не останню роль відіграють статус та галузева
приналежність науки, для системи юридичних
наук характерною рисою виступає те, що в основі їх внутрішньої диференціації лежить системність самого права. Саме тому внутрішня будова
юридичної соціології як правової науки зумовлена системними властивостями та системною
організацією самого права. Проведений вище
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аналіз дає змогу переконатись у тому, що юридична соціологія не тільки тісно взаємодіє з комплексом правових наук, але й сама є частиною
цього складного механізму.
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Питанням визначення, характерних рис,
класифікації правових відносин у фаховій літературі приділялась досить значна увага. Але жодне з цих питань і досі не вирішене однозначно.
Не торкаючись проблем визначення правових
відносин, звернемось до їхньої класифікації. Попри досить детальну розробленість цієї проблеми, вона і на сьогодні не є остаточно розв’язаною. У фаховій літературі пропонується декілька
класифікацій правових відносин за різними підставами. Так, пропонується виокремлювати регулятивні та охоронні правові відносини, де підставою класифікації є функції права. Галузеві
правові відносини розподіляються за підставами
різних галузей права. Крім цього, в залежності
від службової ролі у правовому механізмі, правові відносини поділяють на правотворчі, правозастосовчі та правореалізуючі. В залежності від
змісту – на матеріальні та процесуальні. Виокремлюють також абсолютні та відносні, загальні та
конкретні правові відносини [4, c.46].
У найбільш загальному вигляді йдеться
про класифікацію, за якою всі правовідносини
поділяють на два основні види - на регулятивні
правові відносини (або, як їх ще називають, правовстановлюючі правові відносини) - це такі
правові відносини, через які здійснюється безпосереднє регулювання суспільного життя - встановлення прав та обов'язків і охоронні, тобто такі, котрі "оформляють" кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та інші види юридичної
відповідальності, застосування інших юридичних санкцій - і цим обмежуються [9, c.397].
Розподіл на регулятивні та охоронні правові відносини не викликає заперечень у жодного з правників. Так, С.С.Алєксєєв зазначає, що
розподіл правових відносин на регулятивні та
охоронні відповідає двом напрямкам впливу
права на суспільне життя – безпосередньо регулятивному та охоронному та двом однопорядковим різновидам юридичних норм. До регулятивних він відносить більшість цивільних, трудових,
сімейних та інших правових відносин, котрі
складаються з установлених для осіб юридичних
прав та обов’язків. Охоронні правові відносини
мають на меті застосування до правопорушника

засобів державного примусу, санкцій. Вони зустрічаються зазвичай у кримінальному та адміністративному праві і пов’язані з юридичною відповідальністю [2, c.67]. М.І.Матузов, О.В.Малько до регулятивних відносять правові відносини,
що виникають з правомірних дій суб’єктів, до
охоронних – такі, що виникають з протиправних
дій і пов’язані з застосуванням державного примусу [11, c.477]. Такої ж точки зору притримується з цього питання і Явич Л.С., котрий регулятивні правові відносини називає правоустановчими, тому що тут ідеться про нормальний
процес реалізації об’єктивного та суб’єктивного
права, про відповідне виконання юридичних
обов’язків. Охоронні правові відносини спрямовані на здійснення юридичної відповідальності або на
поновлення порушеного правопорядку, на охорону
суб’єктивних прав, на застосування санкцій норм
права. Такі правові відносини пов’язані, на його
думку, з правовою патологією [16, c.219].
Охоронні правові відносини – свідоцтво
наявності правопорушень. Охоронні правові відносини, пов’язані з реалізацією санкцій правових
норм є настільки важливими, що мають ще й форму процесуальних правових відносин. Питання
про роль охоронних правових відносин уперше
було порушене М.Г.Александровим [1, c.91], але
й досі не є повністю дослідженим, хоча останнім
часом і з’явилась низка публікацій (досліджень)
з цієї проблеми. Так, регулятивна та охоронна
функції визнаються основними функціями права
і в зв’язку з цим виділяються два види правових
відносин – регулятивні та охоронні. Підставою
виникнення перших є правомірні дії суб’єктів
права, де вони вступають у зазначені правові
відносини, що заохочуються або допускаються
державою. У другому ж випадку суб’єкти скоюють діяння, що заборонені державою, тобто такі,
що порушують закон. При цьому має місце протиправна поведінка, наслідком якої є виникнення
правоохоронного відношення. Між цими двома
видами правових відносин є досить велика різниця. Найголовнішою відмінністю між ними є
те, що у правоохоронному відношенні є можливість примусового здійснення певної поведінки,
покладеної на зобов’язану особу [15, c.56].
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До питання про класифікацію правових відносин

Правове відношення, яке виникає з факту
правопорушення, реалізується у напрямку виникнення можливості зізнання винною особою обтяжень організаційного, особистого чи матеріального характеру та у напрямку виникнення можливості застосування примусу для здійснення
обов’язку. При цьому можливість виникнення
додаткових обтяжень виникає не завжди, а застосування примусу є обов’язковим елементом.
Тому й стосунки між учасниками такого правового відношення не є рівними – це відносини
влади – підпорядкування. Ознакою правоохоронного відношення є й своєрідність нормативно-правової бази, з якою пов’язані виникнення,
розвиток та припинення цього правового відношення. Найчастіше охоронні правові відносини
пов’язують з нормами кримінального, кримінально-процесуального, адміністративного, цивільно-процесуального права, які, на думку переважної більшості правників, мають яскраво виражену правоохоронну спрямованість.
Щодо розподілу охоронних і регулятивних
відносин на види, то й тут існують як спільні, так
і відмінні риси. Наприклад, і регулятивні, і охоронні правові відносини можуть поділятися на
активні (де суб’єкт має вчинити певні дії) та пасивні (у яких суб’єкт повинен утримуватися від
певних дій), на односторонні та двосторонні і
складні (в залежності від розподілу прав та
обов’язків у правовому відношенні). Але охоронні правові відносини ще можуть поділятися
на види, притаманні лише їм. У залежності від
напряму реалізації правоохоронні відносини поділяються на правовідновлюючі, компенсаційні
та каральні. За таким критерієм, як рівень індивідуалізації суб’єктів, вони завжди є відносними
(конкретними). На відміну від регулятивних правових відносин, які можуть бути й абсолютними,
тобто такими, де визначена лише одна сторона –
носій суб’єктивного права, а всі інші визнаються
зобов’язаними (а такої точки зору притримується
більшість науковців), у правоохоронних відносинах точно визначені їх учасники. Крім цього,
охоронні правові відносини завжди є управлінськими, для їх виникнення достатньо волевиявлення лише однієї сторони – уповноваженого
органу [15. c.88-90].
Як зазначалося, іноді з-поміж регулятивних
правовідносин виокремлюють загальні (загальнорегулятивні) та конкретні правові відносини
[8, c.252]. Проблема доцільності виокремлення
загальних і конкретних правових відносин потребує розв’язання.
14

Щодо конкретних правових відносин, то їх
правова природа не викликає особливих запитань. Вони виникають на підставі конкретних
юридичних фактів, внаслідок чого і мають таку
назву. Їх призначення полягає в обслуговуванні
повсякденних потреб, запитів та інтересів осіб:
цивільний обіг, ринок, побут, праця, виробництво. Подібні правові відносини виникають, припиняються та змінюються безперервно, Декотрі з
них дуже короткотермінові, швидкоплинні. Вони
очевидні, строго індивідуалізовані. Однак є й
інші відносини типу держава-держава, державагромадянин, президент-парламент, депутат-виборці тощо. Сюди ж можна віднести усі відносини між різноманітними структурами влади, реалізацію ними своїх функцій, повноважень, статусів, а також відносини, пов'язані з дотриманням
членами суспільства законів, правопорядку,
кримінальних, адміністративних та інших заборон, конституційних норм, прав людини.
Ці відносини виступають як правові, оскільки регулюються правом, виникають на підставі відповідних юридичних настанов. Але це, на
думку деяких авторів, особливі, незвичайні правові відносини, до них не можна застосувати
модель правових відносин, яка існує, наприклад,
у цивільному праві. У них є своя специфіка, вони
загальнорегулятивні. Наприклад, пряма дія Конституції держави, закріплення у ній природних
прав людини, зміна кореляційних взаємозв'язків
особистості і держави, інші реалії та пріоритети
викликають до життя цей тип правових відносин.
Так, у Конституції зазначено, що визнання, дотримання і захист прав людини і громадянина є
обов'язком держави. Це означає, що громадяни
як носії цих прав виступають по відношенню до
держави в якості уповноважених осіб, а держава
по відношенню до них є зобов'язаною стороною.
На цій підставі робиться висновок про те, що тут
типове правове відношення конкретного характеру, оскільки у ньому не конкретизовані необхідні деталі взаємних зобов'язань його учасників.
Вони і не можуть бути конкретизовані, тому що
конституційні норми за своєю природою є, в основному, установчо-фіксуючими. Саме на верхньому поверсі влади складаються правові відносини загального типу як результат дії конституційних норм (правових відносин першого порядку). Коли ж звернення громадянина з приводу захисту своїх прав і законних інтересів приймається
до провадження відповідною компетентною інстанцією, то на підставі загальнорегулятивного виникає конкретне правове відношення між цією струк-
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турою та особою, що звернулася, пов'язане з поновленням порушеного права [11, c.500].
Правові відносини, що розглядаються, іноді називають також абсолютними, статусними,
базовими, первинними тощо. Терміни "загальні"
та "конкретні" є, на думку багатьох науковців,
умовними. Як приклад типового загальнорегулятивного правового відношення називають таку
категорію як "громадянство", котра виражає політико-юридичний зв'язок даної особи з даною
державою. В межах загальних правових відносин
реалізуються основні (природні) права людини,
зафіксовані у міжнародних пактах, Декларації
права та свобод людини і громадянина, інших
документах.
У деяких дослідженнях ідеться не про конкретні та загальні правовідносини, а вони іменуються відносними та абсолютними правовими
відносинами. У відносних правових відносинах
всі суб'єкти точно визначені, в абсолютних - визначена лише одна сторона, а на іншій стороні невизначена кількість осіб [2, c.67]. Різниця між
конкретними та загальними правовими відносинами полягає в тому, що перші пов'язані в основному з такою формою реалізації юридичних
норм, як застосування, а другі - з трьома іншими:
дотриманням, виконанням і використанням. Відповідно конкретні правові відносини мають характер застосування права (правозастовчі), а загальні - характер охорони та забезпечення права
(правоохоронні). Разом з тим зазначимо, що прихильники цієї точки зору, відносячи всі конкретні
правові відносини до категорії правозастосовчих,
як здається, не повністю враховують специфічний
характер цього виду правових відносин, який дозволяє виокремлювати їх з-поміж усіх видів конкретних правових відносин. Тому цього питання
треба торкнутися дещо детальніше.
Зауважимо, що категорія правозастосовчих правовідносин належить до числа недостатньо досліджених питань теорії права [6, c.232234; 7, c.410-412; 10, c.197-210; 13, c.699-704].
Проте можна констатувати, що обґрунтування
ідеї правозастосовчих відносин підготоване працями таких науковців, як В.М.Горшеньов,
І.Я.Дюрягін, Б.В.Дрейшев, О.С.Піголкін, І.С.Самощенко та ін. І.О.Галаган та О.В.Василенко в
якості основних критеріїв їхнього виокремлення
пропонують такі: 1) специфіка такої правової
форми діяльності держави, як правозастосовча
діяльність; 2)специфіка нормативного підґрунтя
правозастосовчої діяльності [3, c.12].

Специфіка нормативного підґрунтя полягає
в тому, що з усього масиву правових норм можна
виокремити норми, котрі функціонально призначені регламентувати лише правозастосовчу діяльність. Їх умовно називають правозастосовчими
нормами, вони мають за мету всебічну регламентацію режиму правозастосування, закріплюючи
коло суб'єктів, права та обов'язки (компетенцію)
учасників правозастосовчих правових відносин,
специфіку правозастосовчих актів тощо. До цих
норм можна віднести цілі галузі права, наприклад, кримінальне право, кримінально-процесуальне право, цивільно-процесуальне, адміністративно-процесуальне право, а також окремі інститути, наприклад, інститут громадянства у
конституційному праві, норми якого можуть бути реалізованими лише в формі правозастосування, в межах правозастосовчого процесу.
Правозастосовчі відносини необхідно відрізняти від інших видів правових відносин ще й
за таким додатковим критерієм, як їх функціональне призначення. Ці правові відношення покликані опосередковувати лише таку специфічну
діяльність держави, як правозастосування. Їхній
функціональний характер знаходить свій прояв,
зокрема, в тому, що вони мають "надгалузевий"
характер, а їхня конструкція є родовою для найрізноманітніших правових зв'язків. Обов'язковою
стороною цих зв'язків є компетентні органи та
особи, уповноважені на розв'язання питань юридичного характеру. Вони опосередковують зв'язки правоохоронного типу, що виникають у процесі притягнення до юридичної відповідальності
та застосування засобів примусу чи стягнення на
правопорушників, для захисту порушених чи
таких, що оспорюються, прав громадян, охоплюють відносини позитивно-правового регулятивного типу, що виникають з приводу вирішення конкретних питань економічної діяльності, а
також реалізації прав і свобод громадян, задоволення їх законних інтересів тощо [3, c.12].
Ще однією специфічною рисою правозастосовчих правових відносин є те, що вони відносяться до так званих "владних відносин", являють собою такі зв'язки, через які і за допомогою яких впроваджується державна воля суб'єктів, що управляють по відношенню до тих, що
зазнають цього впливу з метою розв'язання конкретних ситуацій. Без владного характеру відносин з застосування права, без прийняття правозастосовчого акта з однобічного волевиявлення
компетентного органу, однаково неможливою є
як організація здійснення конкретних матеріаль-
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но-правових відносин, реалізація права, так і в
цілому управління суспільством. Владний вплив
на поведінку конкретних суб'єктів права відбувається у процесі розгляду індивідуальних справ і
прийняття по них конкретних авторитарно-правових приписів, а також у процесі впровадження
цих приписів у життя. Із цієї специфічної риси
правозастосовчих відносин випливає ще одна,
дуже важлива: вони є за своєю природою різновидом управлінських відносин, мають управлінську природу. Управлінська природа діяльності з
розв'язання індивідуально-конкретних справ - це
визначальна основа правозастосовчих відносин,
що її опосередковують. Отже, правозастосовчі
правові відносини є універсальною формою конкретних правових відносин з управління з боку
держави діяльністю персонально визначених
осіб [5, c.110].
Торкнувшись проблеми правової сутності
правозастосовчих відносин, не можна не згадати
ще про одну їхню особливість. Справа в тому,
що аналізований тип правових відносин має ще й
двоїсту природу. Відправною точкою формування гіпотези “подвійної” правової природи правозастосовчих відносин є теза, висунута В.М.Горшеньовим, про зв’язок матеріального та процесуального права через такий проміжний ланцюг,
як правозастосовча діяльність (правозастосовчий
процес) [12, c.93]. Матеріально-правові та відповідні їм процесуально-правові норми у процесі їх
здійснення реалізуються у межах подвійного кола взаємовідносин: матеріально-правових і процедурно-процесуальних відносин, котрі у сукупності складають комплексне, єдине правозастосовче відношення. Викладене стосується лише
декількох аспектів проблеми класифікації та характеристики окремих видів правових відносин, котра
потребує подальшого ґрунтовного дослідження.
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НОРМАТИВНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ
Висловлювання про необхідність нормативного прогнозування вперше в науковій літературі з'явилися ще в 20-их роках ХХ століття.
Проте далі декларацій і побажань справа не пішла. І лише в 60-их роках ХХ століття розпочалось теоретичне оформлення нормативного підходу в прогностичних дослідженнях, який так і,
в порівнянні з перспективним підходом, не одержав значного розвитку. В юридичній літературі
про нормативне прогнозування згадували вкрай
рідко, та й то лише у зв’язку з плануванням законопроектних робіт. В основу однієї з найбільш
вживаних типологій прогнозування на перспективне (пошукове, дослідницьке) і нормативне
(цільове) покладено так званий цільовий (проблемно-цільовий) критерій [22, с.22]. При цьому
якщо перспективне прогнозування визначає можливі стани досліджуваного об’єкта в майбутньому, намічає можливі варіанти подальшого
його розвитку, сприяє своєчасному виявленню
назріваючих проблем шляхом умовного продовження (екстраполяції) в майбутнє об’єк-тивних
тенденцій його розвитку в минулому і теперішньому, абстрагуючись при цьому від можливої
діяльності суб’єкта, яка здатна радикально змінити тенденції розвитку об’єкта і викликати в
ряді випадків самоздійснення чи саморуйнування прогнозів, то нормативне прогнозування визначає можливі шляхи, засоби і строки досягнення бажаного стану досліджуваного об’єкта,
розв’язання назріваючих проблем, досягнення
певного оптимуму в розвитку об’єкта на основі
наперед заданих критеріїв, що встановлені у відповідних рішеннях, програмах, планах, проектах
[22, с.22-23; 14, с.41; 18, с.57].
Перед тим як перейти до аналізу нормативного підходу в правовому прогнозуванні, варто
коротко розглянути термінологічну сторону цієї
справи, оскільки вона стала справжнім каменем
спотикання при вирішенні теоретико-методологічних питань прогнозування, адже з приводу
вживання того чи іншого терміна для позначення
нормативного підходу в прогнозуванні в науковій літературі велись бурхливі дискусії. Все це
тільки гальмувало розв’язання предметних проблем нормативного прогнозування. Хоча, заради
справедливості, варто сказати, що таке станови-

ще погіршувалось також не менш запальними
дискусіями, що розгортались навколо питання
про необхідність взагалі виділення в прогнозуванні нормативного підходу, який спочатку часто в науковій літературі зводився в кращому випадку до одного з методів (чи групи методів)
прогнозування або до прогнозної розробки планових і проектних нормативів, а в гіршому – йому взагалі відмовляли в праві на існування. Проте якщо дискусії на рахунок останнього питання
вже припинились остаточним визнанням самостійності нормативного прогнозування, яке використовує цілий комплекс окремих методів дослідження,
то стосовно термінології сперечаються і досі.
У літературі з прогностики нормативне
прогнозування іноді називають ще програмним,
цільовим, програмно-цільовим [21, с.57-58], оптимізаційним, телеологічним [4, с.64-66]. Останній термін виник історично першим. Але з часом
був відкинутий з огляду на його тісний зв’язок в
масовому сприйнятті з телеологією як філософським ідеалістичним ученням. Неточними вважаються і терміни “цільове прогнозування” та
“програмне прогнозування”, оскільки перший з
них може вживатися (і, в принципі, вживається)
для позначення прогнозування, що забезпечує
підвищення ефективності цілепокладання, а другий – відповідно програмування, за аналогією з
плановим, проектним та організаційним прогнозуванням [24, с.11-12], які спрямовані на підвищення ефективності планування, проектування
та поточного управління. Крім того, терміном
“цільове прогнозування” позначається також і
прогнозування певного цільового призначення
(як, наприклад, терміном “цільове кредитування”
– кредитування певного цільового призначення).
З огляду на це, можна піддати сумніву і доцільність вживання терміна “програмно-цільове прогнозування”. Звичайно, аналогічні зауваження
можна зробити і стосовно терміна “нормативне
прогнозування”, адже останній лінгвістично тісно пов’язаний зі словами “норма” і “норматив”,
від яких також можна утворити прикметник “нормативний”, але з іншим значенням. Та якщо
врахувати традиції, що склалися в літературі з
прогностики, ступінь адекватності відображення
даним терміном відповідного поняття, а також
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безплідність постійної заміни термінів, то, не
зважаючи на викладені зауваження, можна висловитись на користь терміна “нормативне прогнозування”. Треба сказати, що останній найбільш поширений у літературі з прогностики [35; 7; 8; 10; 11; 14; 15; 18; 21-25; 30; 32]. Цікаво,
що існує версія, згідно з якою здійснюється
спроба усунути згадуваний вище недолік терміна
“нормативний прогноз” шляхом заміни поняття
“нормативний прогноз” поняттями “програмний
прогноз” і “організаційний прогноз”. Причому, в
такому випадку програмний прогноз продовжує
розпочатий при перспективному (дослідницькому) прогнозуванні вибір можливих шляхів розвитку досліджуваного об’єкта і має завданням
надання інформації, одержаної на попередніх
етапах дослідження, прикладного характеру, формування програми можливих шляхів, умов досягнення наміченої цілі, а організаційний прогноз доводить дослідження до логічного завершення побудовою науково обґрунтованої концепції про розвиток об’єкта прогнозування [16,
с.239-240]. Але ця концепція не набула широкого
визнання, мабуть, тому що дещо ускладнила співвідношення категорій прогностики.
Отже, нормативне правове прогнозування
покликане відшукати необхідні шляхи і засоби,
які з найбільшою імовірністю створять можливість досягнення цілей суспільства в правовій
площині. Тобто в основі нормативного прогнозування лежить більш складна ідея, ніж при перспективному. Адже якщо при перспективному
прогнозуванні досить лише провести екстраполяцію в майбутнє тенденцій розвитку досліджуваного об’єкта, то від нормативного прогнозування вимагається здійснити вибір найкращого
варіанту розвитку подій за наперед заданими
критеріями. При цьому нормативне прогнозування будується на базі інформації про загальні
тенденції розвитку досліджуваного об’єкта, яка
одержується при перспективному прогнозуванні.
А це означає, що перспективне та нормативне
прогнозування тісно пов’язані між собою і на
тому етапі, на якому закінчується перше, розпочинається друге. Важливо також, щоб взаємодія
перспективного і нормативного підходів у прогнозуванні відчувалась на кожному етапі прогностичних досліджень, адже “ яка б досконала
методика не застосовувалась при розробці нормативних прогнозів, побудові на їх основі “дерева цілей”, ступінь їх оптимальності в остаточному рахунку залежить від повноти і глибини пізнання об’єктивних тенденцій, урахування реа18

льних можливостей, вимог законів суспільного
розвитку” [14, с. 48]. А це означає, що в остаточному рахунку якість нормативного прогнозування
залежить від ефективності, надійності та достовірності результатів перспективного прогнозування.
З цього випливає нагальна необхідність
розв’язання проблем, пов’язаних з підвищенням
ефективності перспективного прогнозування, і в
першу чергу, проблем методології правового
прогнозування. Адже юридична наука, не зважаючи на велику різноманітність методів, методик і систем прогнозування, що існують і використовуються в інших суспільних науках [22;
24; 25; 30; 32; 19-25], поки що володіє досить
обмеженим набором методологічного інструментарію прогнозування, найбільша питома вага
якого розроблена для потреб кримінології [2,
с.137-205; 1, с.24-38; 9, с.125-147]. А в інших галузях юридичної науки ще й досі немає спеціально розроблених методів і методик прогнозування, а всі наявні висловлювання прогностичного характеру продукуються, як правило, на
основі використання найпростіших методів (способів), що є загальними для всіх суспільних наук. З огляду на це і на той факт, що при нормативному прогнозуванні використовується практично весь набір методологічного інструментарію
перспективного прогнозування, резонно хоча б
штрихами торкнутися проблеми методології
правового прогнозування.
У науковій літературі з питань прогнозування виділяють три основні способи розробки
як перспективних, так і нормативних прогнозів,
якими є: 1) екстраполяція – продовження (проекція) в майбутнє тенденцій розвитку досліджуваного об’єкта в минулому і теперішньому; 2)
моделювання – побудова числової моделі об’єкта прогнозування з врахуванням можливих чи
бажаних змін його стану в майбутньому; 3) експертна оцінка [18, с.62; 3, с.10-11; 17, с.26-30].
Іноді поряд з екстраполяцією називають ще й
інтерполяцію (виявлення проміжного значення
між двома відомими моментами розвитку досліджуваного об’єкта), а експертну оцінку доповнюють опитуванням населення [24, с.20-21].
Проте досить часто в літературі з прогностики
звертається увага на значну умовність такої класифікації способів прогнозування [18, с.62; 24,
с.21], оскільки ці способи взаємно перехрещуються і доповнюють один одного. Так, оцінка
експертів дається на основі використання певних
елементів екстраполяції та моделювання (нехай
навіть це здійснюється інтуїтивно), моделювання
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будується на експертизі та екстраполяції і без
них практично неможливе, а екстраполяція, є
певного роду моделюванням, що здійснюється
відповідними спеціалістами. Крім того, дані способи наповнюються та конкретизуються певними прийомами, процедурами і методами прогнозування (в тому числі філософськими, логічними, математичними, статистичними, економічними, соціологічними, юридичними), а на їх базі
розробляються певні методики і системи прогнозування. Щоправда, при нормативному прогнозуванні, на відміну від перспективного, суттєво
зменшується роль методів екстраполяції, які якщо й застосовуються, то в обмеженій кількості і
в дещо іншому ракурсі. У зв’язку з цим зростає
роль методів моделювання та експертних оцінок.
В юридичній науці загалом найбільш поширені експертні оцінки. Проте й вони досить
часто проводяться на низькому організаційнометодичному рівні, що значно знижує ступінь
достовірності, надійності та ефективності результатів прогностичного дослідження. В першу
чергу це стосується діяльності, спрямованої на
формування експертної групи. Треба сказати, що
в юридичній науці хоча й сформульовані загальні критерії відбору експертів, проте практично
не розроблені принципи і методи формування
експертних груп. Крім того, іноді й сам відбір
експертів проводиться за чисто формальними
ознаками, без урахування особливостей конкретного прогностичного дослідження, а також без
дотримання вимог, що ставляться до процесу
застосування методів відбору експертів. Відомо,
що вся різноманітність прийомів відбору експертів може бути зведена до чотирьох основних методів, якими є: 1) документальний метод, який
передбачає підбір експертів, виходячи з їх соціально-демографічних характеристик (наукові ступені і звання, стаж роботи в певній галузі, вік,
кількість публікацій або винаходів з досліджуваної тематики тощо); 2) експериментальний метод, який полягає або в перевірці ефективності
роботи окремих експертів на основі вивчення
досвіду їх роботи в минулому, або в складанні і
проведенні спеціальних тестів; 3) методи голосування, при застосуванні яких вирішення питання про відповідність кандидата в експерти
необхідним вимогам здійснюється певним колективом інших експертів; 4) метод самооцінки, за
яким кожен кандидат в експерти висловлює думку про ступінь своєї обізнаності в тій чи іншій
галузі [29, с.159-169]. На жаль, при підборі експертів для проведення прогностичних дослі-

джень найчастіше послуговуються лише документальним методом з певними елементами методу самооцінки. Інші ж методи якщо й використовуються, то не завжди з дотриманням необхідних вимог або чисто формально. Все це, звичайно, позначається на якості висновків, що даються
цими експертами. Крім того, при формуванні
експертної групи, як правило, недостатньо враховуються (або взагалі не враховуються) психологічні особливості учасників експертного дослідження, віковий фактор, співвідношення експертів, що володіють універсальними знаннями,
і тих, які є вузькими спеціалістами, наявність у
групі так званих “зацікавлених” експертів (тих,
які зацікавлені в певному результаті дослідження
або пов’язані з організацією, що проводить експертизу). Не набагато вищий і рівень проведення
самого експертного дослідження, оскільки, як
правило, в роботі експертів застосовуються такі
традиційні методи, як звичайна дискусія і звичайне разове опитування, а більш складні, наприклад, метод колективної генерації ідей (так
звана “мозкова атака”) чи дельфійський метод,
використовуються вкрай рідко. Звичайно, традиційні методи (особливо звичайна дискусія) мають певні переваги (наприклад, простота використання, наявність негайного зворотного зв’язку, певне змагання між експертами, швидке досягнення експертами взаєморозуміння), проте в
деяких випадках необхідне застосування більш
складних методів (методик) або їх гнучкого поєднання. Досить часто не проводиться і належна
обробка результатів експертного дослідження,
яка потребує використання цілого комплексу
методів, у тому числі й математичних.
Що стосується моделювання, то воно, як і
екстраполяція, найбільше використовується в
кримінології, зокрема при дослідженні динаміки
злочинності. Практика його застосування досить
бідна та одноманітна. Теоретична розробка методів моделювання у правовому прогнозуванні, в
порівнянні з іншими суспільними науками, знаходиться на доволі низькому рівні і не відповідає
потребам практики. Таке становище пояснюється, в першу чергу, тим, що юридична наука
більш обмежено, ніж інші суспільні науки, використовує математичний інструментарій та можливості електронно-обчислювальної техніки (зокрема, комп’ютерного моделювання). Тому варто провести математизацію і комп’ютеризацію
(звичайно, в розумних межах) юридичної науки,
які проте “неможливі без радикального підвищення математичної і комп’ютерної грамотності
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юристів” [18, с.66]. Адже навіть наявні напрацювання в галузі використання математичних методів при дослідженні державно-правових явищ [1;
2; 9; 12; 20] не можуть бути використані юристами на тому ж рівні, що й соціологами чи економістами, в силу відчутного браку математичної освіти.
Як уже було сказано, при нормативному
правовому прогнозуванні здійснюється пошук
шляхів і засобів, які з найбільшою ймовірністю
створять можливість досягнення цілей суспільства в правовій площині. З огляду на це, можна
стверджувати про неабияку роль для нормативного прогнозування проведеного належним чином цілепокладання, яке належить розглядати як
один з видів перспективного передбачування поряд із плануванням, проектуванням, програмуванням та прийняттям конкретних рішень. При
цьому особливо ефективна побудова ієрархічної
системи цілей суспільства в правовій площині
(так званого “дерева цілей”), яка в поєднанні з
аналогічною системою проблем у державноправовій сфері (“деревом проблем”) утворює
своєрідну модель. Останню іноді називають проблемно-цільовим ромбом [6, с.59-66], використання якого може спричинити певне спрощення,
прискорення, а також удосконалення проведення
процесу правового прогнозування. Логіку дослідження в цьому випадку схематично можна зобразити так. На основі виявленого при перспективному правовому прогнозуванні комплексу
проблем формується певний конкретний ідеал як
найкращий варіант розвитку досліджуваного
об’єкта, який, по суті, є основною метою і, отже,
вершиною в ієрархії цілей. Далі конкретний ідеал (іноді його називають абсолютним оптимумом) уточнюється з огляду на дію зовнішніх по
відношенню до об’єкта прогнозування факторів
(прогнозного фону). Тобто вибирається не просто найкращий варіант, а найкращий варіант із
реально можливих (іноді його називають відносним оптимумом). Отже, на основі головної цілі –
ідеалу будуються цілі – оптимуми (відносні оптимуми), досягнення яких необхідне і можливе
при існуючих умовах для руху до ідеального
стану. Потім формулюються більш конкретні
цілі (підцілі), які конкретизують цілі-оптимуми.
Причому такі підцілі є різнопорядковими, тобто
підпорядковуються одні одним (їх іноді називають цілями-нормами). На основі такої ієрархічної системи цілей визначаються характерні імовірні завдання, шляхи, способи, засоби, строки
оптимального вирішення перспективних про20

блем і розробляються рекомендації для прийняття конкретних рішень, чим здійснюється перехід
до конструктивних способів передбачування,
зокрема управління. Високий ефект моделей на
зразок проблемно-цільового ромба доведено їх
використанням у більшості суспільних наук (зокрема, в соціології, економіці, наукознавстві).
Цілком правомірне і припущення можливості
досягнення аналогічного ефекту в правовому
прогнозуванні. Єдине, що необхідно зробити, так
це створити дійсно наукову теорію правового прогнозування в цілому, яка б відповідала вимогам
суспільного життя.
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NORMATIVE PROGNOSING IN JURIDICAL SCIENCE
Summary
In the article the author tries to reveal some problems of normative legal forecasting. Besides, the
definition of normative forecasting is given, different terms which are used in scientific fiction for signifying
normative forecasting, are mentioned, phases are shortly analyzed, and also some ways, methods and tasks
of normative legal forecasting are examined. Especially the author pays attention to the necessity of the
distinct structure of the hierarchy of the society goals in legal area.
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СУД, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА В ГАЛИЧИНІ
У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ
У 1867 р. багатонаціональна Австрія перетворилася в дуалістичну монархію, яка складалася з двох держав – Австрії та Угорщини. Перша
разом з Галичиною та іншими землями, що входили до її складу, стала називатися Ціслейтанією, а інша – Транслейтанією. Це пояснюється
тим, що імперія Габсбургів була поділена на дві
частини по річці Лейта [1, c.533]. У 1848–1867 рр. в
Австрії відбувалися демократичні за своїм характером перетворення. Ці перетворення завершилися
прийняттям конституції Австрії 1867 р., яка офіційно декларувала національну рівноправність у
школах, державних установах і судах [3, c.255].
За конституцією 1867 р. в Австрії було
створено триступеневу систему судів: одноособові повітові суди, окружні (крайові) суди, колегіальні вищі крайові суди. Повітові суди були
судами першої інстанції і діяли у складі одного
(повітові) або трьох суддів (повітові кoлeгіальні).
Повітові суди розглядали цивільні справи і справи про проступки; повітові колегіальні суди –
деякі цивільні справи і справи про злочини, які
по підсудності не відносились до судів присяжних. Суди ці поширювали свою діяльність на
декілька судових повітів, які входили до адміністративного повіту. Важливі цивільні справи в
першій інстанції було передано на розгляд крайовим судам, яких було створено 9 на території
Галичини. Вони виступали також як суди другої
інстанції по відношенню до справ, вирішених
повітовими і повітовими колегіальними судами.
Очолював крайовий суд президент і до його
складу входили президенти сенатів (колегій),
радники та технічні працівники.
Для всієї Галичини і Буковини один вищий
крайовий суд був створений у Львові. Він був
другою інстанцією для крайових судів і третьою
та останньою – для повітових судів, але лише по
цивільних справах. Найвищою судовою інстанцією для всієї держави був Верховних судовий і
касаційний трибунал у Відні, створений цісарським патентом від 7 серпня 1850 р. Кількість судових округів дещо скоротилася і в 1912 р. в Галичині діяло 190 повітових судів, з них 119 у
Східній і 71 у Західній Галичині. Всі цивільні
справи і дрібні кримінальні справи розглядалися
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одноособово. Кожний повітовий суд поділявся
на цивільний і кримінальний відділи. Рішення
суду в цивільних справах приводились у виконання т.зв. екзекуційним підвідділом.
Крайові суди залишились лише у Львові і
Кракові, і вони відповідали окружним судам.
Окружні суди (їх налічувалося в Галичині спочатку 9, а пізніше – 15) виступали як суди першої
інстанції по деяких цивільних справах (визнання
померлим, усиновлення, торгові і векслеві спори
та ін.) і тяжких кримінальних справах. По відношенню до повітових судів, як зазначалося, вони були судами другої інстанції.
Вищий крайовий суд був другою інстанцією для окружних і третьою та останньою – для
повітових судів у цивільних справах. У Галичині
існували, як зазначалося, два вищі крайові суди.
До складу Львівського вищого крайового суду на
початку XX ст. входило 10 окружних судів (Бережанський, Золочівський, Коломийський, Перемишльський, Самбірський, Станіславський,
Стрийський, Сяноцький, Тернопільський і Чортківський). До складу округу Краківськаго вищого крайового суду входило 5 окружних судів
(Вадовицький, Жешувський, Ново-Сандецький,
Тарновський і Ясловський). У Львові і Кракові
поряд з вищими крайовими судами діяли на правах
окружних судів крайові суди, яким були підлеглі
повітові суди всіх адміністративних повітів краю.
Найвищою судовою інстанцією в державі був, як і
до 1852 р., Верховний судовий і касаційній трибунал у Відні, Він складався з першого президента,
який прирівнювався до посади міністра, другого
президента, 5 президентів сенатів і 48 суддів.
Остаточне відокремлення суду від адміністрації здійснила Конституція Австрії 1867 р.
Стаття 14 основного закону про судову владу
записала, що "судова і адміністративна функції
відокремлювалися на всіх стадіях судочинства",
а ст.11 відновила у своїй чинності суди присяжних [4, c.401]. Практично вони були організовані
законом від 9 березня 1869 р. для розгляду справ
про злочини і проступки, вчинені друком. Кримінально-процесуальний кодекс 1873 р. розширив компетенцію судів присяжних і відніс до їх
підсудності 22 види тяжких злочинів, вчинення
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яких загрожувало позбавленням волі строком не
менше як 5 років, а також 9 злочинів і 2 проступки політичного характеру. Суд присяжних
складався з сенату крайового суду і 12 присяжних засідателів; присяжні виносили вердикт про
вину, а постійні судді визначали міру покарання.
Списки присяжних засідателів щорічно складалися адміністративними органами з осіб, які відповідали вимогам майнового, вікового та освітнього цензів, а суд у порядку жеребкування вибирав потрібну йому кількість для розгляду конкретної справи. Для військовослужбовців існували окремі військові суди трьох інстанцій – військовий суд, вищий військовий суд і верховний
військовий трибунал. Суди ці впродовж до 1912
р. розглядали справи на підставі застарілого і
суворого Терезіанського кодексу 1768 р.
Торгові спори розглядали торгові суди у
Відні, Празі і Трієсті, причому останній іменувався торговим і морським судом. Спірні питання
між підприємцями і робітниками, а також робітниками одного підприємства, вирішували промислові суди, які були засновані в 1896 р., тільки
в деяких містах (в Галичині у Львові і Кракові).
У Дрогобичі діяв третейський суд кас взаємодопомоги гірничих товариств. Цивільні справи між
австрійськими і угорськими підданими за кордоном в першій інстанції розглядали австрійські
консулати як консульські суди, а законом від 30
серпня 1891 р. був створений вищий консульський суд в Константинополі з 1 січня 1898 р. і
поширював свою юрисдикцію лише на азіатські і
африканські країни.
Поза загальною судовою системою знаходився створений у 1867 р. Імперський суд, який
розглядав спори між австрійськими краями і
справи з питань публічного права. Імперський
суд складався з президента, його заступника, 12
членів і 4 їх заступників. Усі вони призначалися
імператором довічно за поданням рейхсрату.
У 1914 р. було поставлено питання про заснування в Галичині крайового адміністративного
трибуналу. На розгляд галицького крайового сейму був поданий навіть регламент трибуналу, який
встановлював його склад, визначав компетенцію і
регулював порядок діяльності. Однак справа про
його затвердження до кінця доведена не була.
Особливе положення в судовій системі займав Верховний маршалківський суд на чолі з
великим придворним маршалком. Цей судовий
орган здійснював правосуддя щодо членів пануючої династії, за винятком імператора. Другою
інстанцією для нього був вищий крайовий суд у

Відні і останньою – Верховний судовий і касаційний трибунал.
Конституційний закон про судову владу
від 21 грудня 1867 р. встановлював, що організація і компетенція судів визначається окремими
законами. Всі судді проголошувались незалежними і призначалися довічно імператором. Суддею міг бути австрійський громадянин чоловічої
статі, який мав вищу юридичну освіту і стаж
практичної роботи не менше 3 роки, успішно
склав письмовий і усний судовий екзамен. Комісії по прийому судових екзаменів створювалися
кожного року міністром юстиції при кожному
вищому крайовому суді з залученням до них
професорів юридичних факультетів і найбільш
кваліфікованих практичних працівників. Судді
могли бути звільнені у випадках, передбачених
законом і на підставі правильного постановленого судового рішення. Судді могли бути тимчасово усунені від посади за наказом голови або рішенням вищої судової інстанції. Всі судові службовці зобов’язані були скласти присягу і неухильно дотримуватися конституційних законів.
Судочинство як у цивільних, так і у кримінальних справах здійснювалося публічно. Передбачалася подача скарг у кримінальних справах.
Право амністії надавалося імператору. Він також
мав право звільнити або пом’якшити покарання,
застосовані судом.
Одночасно з проведенням буржуазно-демократичних реформ в галузі суду в Австрії була
організована державна прокуратура (Staatsanwaltschaft). У 1849-1850 рр. при кожному окружному суді була встановлена посада державного
прокурора. При вищому крайовому суді і Верховному судовому і касаційному трибуналі була
заснована посада генерального прокурора. За
законом 1873 р. прокурор при Верховному судовому і касаційному трибуналі і надалі називався
генеральним прокурором, прокурори при вищих
крайових судах йменувалися старшими прокурорами, а при окружних судах – державними прокурорами. В повітових судах обвинувачення підтримували заступники державних прокурорів.
У 1851р. для захисту матеріальних інтересів держави в судах усіх інстанцій була організована спеціальна фінансова прокуратура. Галицька фінансова прокуратура у Львові до 1867 р.
поширювала свою діяльність і на територію Буковини. Пізніше була створена окрема фінансова
прокуратура в Чернівцях. За органами суду і
прокуратури зберігалося право безпосереднього
контролю за роботою жандармерії, яка була
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Суд, прокуратура та адвокатура в Галичині у складі Австро-Угорщини

окремим видом державної поліції, що мала військову організацію і у військовому відношенні
підлягала міністру оборони, а в своїх політичних
функціях – міністру внутрішніх справ. У всіх
австрійських краях були організовані крайові
управління на чолі з крайовим комендантом жандармерії. В повітах існували повітові комендатури жандармерії, які керували роботою жандармських постів, розташованих на території повіту.
Немаловажну роль у справі захисту інтересів пануючого класу відігравала адвокатура.
У Галичині і на Буковині вона була заснована
законом від 1781 р. Тоді було видано положення
про суд, яке визначало організацію адвокатури.
16 серпня 1849 р. було видано тимчасове, а 6 липня 1868 р. постійне положення про адвокатуру.
1 квітня 1872 р. був затверджений дисциплінарний статут адвокатів. Пізніше питанням адвокатури було присвячено закон від 26 березня 1890
р., який встановлював розміри гонорарів і наказ
міністра юстиції від 11 грудня 1897 р., який уточнював деякі питання організації і діяльності
адвокатури [2, c.52].
До адвокатів висувалися дуже високі вимоги. Крім 7-річної практики після закінчення
юридичного факультету і здачі адвокатського
екзамену, вони повинні були мати ступінь доктора права. Адвокати об'єднувалися в адвокатські палати (в Галичині – у Львові) і обирали свій
орган самоуправління – президію строком на три
роки. Вона після виконання всіх законних вимог
приймала кандидатів до адвокатури і була органом дисциплінарного нагляду за професійною
діяльністю адвокатів. Загальне керівництво адвокатурою здійснював міністр юстиції. Адвока-

тура формально повинна була обслуговувати інтереси всіх громадян, але фактично вона захищала інтереси поміщиків і буржуазії, тому що
високий гонорар був по плечу тільки заможним
верствам населення.
Офіційною мовою в судах і прокуратурі,
як і в управлінні, починаючи з 1 жовтня 1869 р.,
була польська. Отже, на території Галичини та
інших українських землях, які входили до складу
Австро-Угорщини, діяла розвинена система судових органів, органів прокуратури і адвокатури,
яка мала певні демократичні ознаки: колегіальний, публічний і гласний розгляд справ та ін. Негативним було те, що у судах, прокуратурі, адвокатурі мало було українців; судочинство велося
не українською, а польською мовою; під час
здійснення судочинства в ряді випадків обмежувались, а іноді грубо порушувалися права українського народу.
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THE COURTS, PROCURACY THE BAR IN GALYHYNA UNDER
AUSTRO-HUNGARIAN RULE
Summary
The article is devoted to the analysis of the system of the law-enforcing bodies as well as the Bar in
Galychyna when it was under the Austro-Hungarian rule. The authors showed the structure of the court
system, analyzed the functions of its each instance, enumerated qualifications which judges had to possess.
The authors paid special attention to the system of procurator-offices and the Bar, they proved that activity
of these bodies was directed against Ukrainian community. The authors concluded that the rights of
Ukrainian population which was under the Austro-Hungarian rule without its accept were restricted and
often toughly violated.
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НАДЗВИЧАЙНІ СУДИ ТА ЇХ РОЛЬ У СУДОВІЙ
СИСТЕМІ МІЖВОЄННОЇ ПОЛЬЩІ
У 1918 р. внаслідок складної військовополітичної та дипломатичної боротьби, всупереч
волі більшості населення, західноукраїнські землі були включені до складу відновленої Польської держави. Вона з самого початку будувалася
як багатонаціональна, у якій майже третину
складали неполяки: українці – 14,3%, євреї –
7,8%, білоруси – 3,9% [11, s.305]. На етнічних
українських землях, які склали східні воєводства
Польщі, чисельність українців була такою:
68,9% – у Станіславівському, 68,4% – у Волинському, 45,5% – у Тернопільському, 36,1 – у
Львівському [13, s.20]. Політика польського уряду на західно-українських землях була спрямована на ствердження політичного панування “титульної” нації та поступову денаціоналізацію і
полонізацію українців. Тому для зміцнення своєї
влади на цій території польський уряд використовував надзвичайні військово-польові суди. На
території Галичини ці суди були створені за розпорядженнями Польської ліквідаційної комісії
(27 листопада 1918 р.) та Тимчасового урядового
комітету (21 грудня 1918 р.) [7, арк. 22]. У травні
1919 р. за розпорядженням міністра внутрішніх
справ та за погодженням міністра юстиції надзвичайні суди діяли на теренах Галичини, тобто
раніше, ніж на інших територіях Польщі [7, арк.
22]. У липні 1920 р. Рада оборони Польщі видала
постанову про надзвичайне судочинство на колишній австрійській території, що увійшла до
складу відновленої Польської держави [2]. Аналогічне розпорядження міністра внутрішніх
справ від 1922 р. стосувалося округи Львівського
апеляційного суду [7, арк. 140].
Тривалий час процедура і каральна діяльність цих судів не була унормована. Це було
зроблено лише у березні 1928 р. особливим розпорядженням Президента. У ньому визначалася
низка злочинів, що підлягають цим судам [1]. У
1931 р. Рада міністрів видала розпорядження, за
яким дія військово-польових судів поширилась
на цілу територію Польщі [3]. Показово, що діяльність надзвичайних судів окреслювалася підзаконними актами, розпорядженнями уряду та
інших органів виконавчої влади при відсутності
окремого закону про такі суди, хоча вони стали

постійною частиною польського судочинства в
цілому. Ці засади були не тільки збережені, але й
більш виразно підкреслені і поширені розпорядженням Ради міністрів 26 серпня 1932 р. [4].
Урядовий документ спирався на новий Кримінальний кодекс, виданий того ж року. У ньому
значне місце займали окреслення державних
злочинів та визначення покарань, що застосовувалися до тих, хто їх скоїв або, навіть, підозрювався у задумах їх здійснити (адже санкції, передбачені кодексом поширювалися й на злочинні
наміри). Таке спрямування виявлялося і посилювалося у коментарях до Кримінального кодексу,
які наставляли слідчих прокурорів і суддів [6].
Кодекс передбачав покарання за дії або наміри
проти державного устрою та органів і вищих посадових осіб держави, її територіальної цілісності, проти засад соціально-економічного ладу та
за співпрацю з тими, кого влада вважала своїми
зовнішніми або внутрішніми ворогами. Всі ці
основні статті (93 § 1, 94 § 1, 96, 97, 98, 125 § 1, 166
§ 1–2, 167 § 1–2, 215 § 1, 216 § 1, 217 § 1, 218, 219 §
1–2, 222, 223, 225 § 1, 258, 259, 261) були сформульовані в такому загальному вигляді, що їх розуміння і застосування могло бути фактично довільним. Отже, надзвичайні суди та їх вироки були узаконені в цьому найширшому вигляді.
Можна визначити особливості судової процедури, а саме: а) закритість; б) скасування, або
крайнє обмеження змагального характеру процесу, і, отже, підрив правових гарантій для обвинуваченого на захист; в) прискорена процедура
слідства і суду, що гарантувало помилки самого
суду, бо його вироки після однобічного і поквапливого розгляду вже не підлягали оскарженню і
виправленню, а виконувалися негайно. Насамперед це стосувалося смертної кари, де помилка
була взагалі непоправною. Смертна кара поширювалася також і на тих, хто сприяв здійсненню
злочинів або відмовлявся допомагати їх викривати. Отже, покарання загрожували найширшій
верстві населення.
Польська центральна влада вимагала від
урядовців Галичини всіх рівнів якнайшвидшого
повідомлення широкому загалу населення про
впровадження військово-польових судів. Нача-
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льнику поліції, староствам надсилалися комплекти оголошень про запровадження надзвичайних
судів для розповсюдження їх у ґмінах. Ґмінне
начальство повинно було подавати звіти у вищі
владні структури про проведену роботу. Те, що з
самого початку надзвичайні суди запроваджувалися як засіб утвердження в Галичині польської
влади, свідчив той факт, що центральний уряд
зобов’язував місцеву владу до негайного розповсюдження оголошень, насамперед у тих повітах,
де польські урядовці були поставлені з метою їх
швидшого звільнення з-під впливу українського
правління [7, арк. 21]. Численні афіші, надруковані великими літерами (навіть українською мовою, зрозумілою для більшості населення), були
розповсюджені по всіх містах, містечках і ґмінах
[7, арк. 22, 163]. Установлення вини і покарань
досить часто трактувалися суддями довільно. Їх
постійно пристосовували до потреб ствердження
і утримання польського правління на західноукраїнських землях. Ті, хто його не визнавав, майже
автоматично ставали винними у таких злочинах. У
цих випадках йшлося головне не про правосуддя, а
про нав’язування чужої влади шляхом терору. В
документах, які стосуються організації військовопольових судів, містяться фактичні свідчення їх
позаправного призначення і діяльності.
У 1921 р., коли польська влада закріпилася
на українських теренах, міністр внутрішніх
справ звернувся урядового уповноваженого на
цій території із запитом про можливості обмеження тут комтепенції військово-польових судів
двома видами злочинів, зокрема, вбивства з метою наживи або особи, яка виконує службові
функції охорони громадського порядку та пограбування. Прокурори окружних судів у Львові,
Перемишлі, Стрию, Самборі, Бережанах, Коломиї, незважаючи на задовільний стан громадської безпеки в своїх округах, висловилися
не про обмеження, а запропонували розширити
компетенцію надзвичайних судів. Зокрема, прокурор Львівського окружного суду висловив думку, щоб крім вищеозначених злочинів, до компетенції надзвичайних судів віднести ще й злочин підпалення, а прокурор окружного суду в
Самборі, роздмухуючи поодинокі факти в Бориславі, наполягав залишити злочини підпалення
та порушення громадського порядку. У звіті прокурора такого ж суду в Коломиї були наведені
пропозиції місцевих влад, зокрема, Городенківського староства про ліквідацію охорони таємниці листування та староства в Печеніжині про
суворе покарання за спроби проведення зборів.
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Тернопільська воєводська влада у листі до прокурора Львівського апеляційного суду вимагала
негайного розширення компетенції військовопольових судів [7, арк. 77, 79, 80–83, 85, 134].
Уже у звіті прокурора Львівського апеляційного суду 1922 р. пропонувалося поширити
компетенцію надзвичайних судів на інші злочини (замах на приватну власність, саботаж на залізниці, створення перепон для руху тощо) та
скоротити строки дізнань, особливо у політичних справах [7, арк. 102–103]. Всі ці вимоги, що
мали фактично позаправовий зміст, були покладені в основу таємного циркуляра міністра юстиції (17 жовтня 1922р.) прокурорам апеляційного та окружних судів, які відносилися до
апеляційного суду у Львові і Кракові. Надавши
цим судам нові права, це розпорядження відбирало можливості захисту у справах, що підлягали надзвичайному судочинству. Вони підлягали
скороченому і поверховому слідству, спрямованому до швидкого покарання [7, арк. 135–136].
Апеляційні суди охоче поширювали компетенцію військово-польових, коли цього вимагала воєводська влада [7, арк. 134]. Яскравою
ілюстрацією цього є відомості про розгляд справ
протягом січня 1920 – вересня 1922 рр. Так, у
Золочеві військово-польовим судом було розглянуто 2 справи (в справі проходило 2 людей, одного з яких, сімнадцятирічного юнака, було засуджено до п’яти років ув’язнення); у Стрию –
36 справ (по них проходило 59 людей, із яких
90% складали українці, троє з них були засуджені на смертну кару); в Сяніку – 17 справ (25 людей, двоє з них були засуджені на смертну кару,
троє отримали відповідно 8, 10 і 20 років
ув’язнення); у Бережанах – 34 справи (71 людей,
п’ятеро з яких було засуджено на смертну кару);
у Львові – 5 справ (11 людей, дев’ять з них засуджені на смертну кару) [7, арк. 97, 100, 104–105,
107–111, 125].
У наступні роки воєводська та поліційна
влада виступали проти скасування військовопольових судів. Прокурор окружного суду в
Стрию та стрийська влада у звіті на запит міністра юстиції в 1924 р. наполягали на збереженні
надзвичайних судів, виправдовуючи свою позицію можливим беззаконням (останнє оголошення
про надзвичайні суди мало місце у 1922 р. і населення вже не пам’ятало їх компетенцію та порядок діяльності). За збереження надзвичайних
судів висловилися прокурор окружного суду та
староство Перемишля. Прокурор окружного суду
в Коломиї вважав, що навіть в умовах зменшен-
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ня злочинності надзвичайні суди мають існувати
як засіб залякування населення та упередження
злочинів [7, арк. 175, 177, 185–186]. У 1925 р. на
подібні запити міністра юстиції львівська воєводська влада, відзначаючи зменшення злочинності у воєводстві, водночас посилаючись на господарську кризу, тяжке економічне становище,
безробіття, висловилася за збереження надзвичайних судів в окрузі Львівського апеляційного
суду [7, арк. 199, 208, 216–217].
Всіляко залякуючи центральний уряд тим,
що опір українського населення польській політиці зростає, місцева влада вимагала не тільки їх
збереження, але й розширення їх компетенції і
теренів, що підлягали цим судам [7, арк. 216–
217]. Львівський воєвода у своїх пропозиціях міністру внутрішніх справ Польщі у вересні 1930р. твердив, що становище у воєводстві “з кожним днем і
годиною” стає дедалі більш загрозливим і, тому,
необхідно поширити компетенцію надзвичайних
судів і запровадити їх в окрузі Львівського апеляційного суду, який охоплює майже всю територію
Станіславівського, Тернопільського та Львівського
воєводств [7, арк. 227].
Порушення, що носили політичний характер, дійсно були постійними на терені українських земель Польщі, але їхня кількість була значно меншою, ніж у центральних воєводствах. За
даними Головного статистичного управління кількість випадків опору владі у 1931 р. на території Західної України складала 411, тоді як у
центральних воєводствах досягала 1471, а кількість випадків порушення громадського спокою
відповідно – 10859 та 39640. Число убивств і
грабунків становила відповідно 160 та 467 [8,
арк. 9]. Однак це призвело не до скасування надзвичайних судів на теренах, де кількість злочинів
вже дещо зменшилась, а лише до поширення цих
судів на території, де кількість подібних злочинів зросла. Тому з 1931 р. військово-польові суди
вже діяли на терені цілої Польської держави. За
три осінні місяці 1931 р. військово-польовими
судами було розглянуто справи 66 осіб, з них: 52
засуджені, 1 – виправдано, справи 13 підсудних
передані у звичайне судочинство, 39 – засуджені
на смертну кару, 13 – отримали тяжке ув’язнення. У 1932 р. цими судами розглянуто справи 244
осіб, з них: 204 особи засуджені, 1 – оправдана,
справи 39 осіб передали у звичайний суд, 127
осіб засуджено на смертну кару, 77 осіб ув’язнені. Серед засуджених на смертну кару 59% від
загальної кількості припадало на Східну Галичину [10]. Якщо в центральних і західних воєводст-

вах (18 млн. населення) за 1931–1933 рр. виконано
70 вироків смерті, то в південних і східних воєводствах (12 млн. населення) за той же час – 184 вироків смертні, тобто пропорційно до населення в
останніх воєводствах виконано в 4 рази більше вироків [12].
Відомий український юрист адвокат
В.Старосольський зазначив, що “наглі” суди, як
надзвичайні заходи в період загострення політичної та соціальної боротьби стали постійними
та діяли на межі права і правосуддя [14, с.25].
Польська влада, поширюючи правове свавілля,
намагалася придушити національно-визвольні
змагання українців. Про те, що діяльність військово-польових судів носила переважно політичний характер свідчить той факт, що самі ці суди
змушені були визнавати необґрунтованість обвинувачень проти українців, відсутність доказів
для обвинувачення в справах, які вони провадили. Тому постійно такі справи передавалися у
звичайні суди або й взагалі припинялися. Протягом 1920–1922 рр. військово-польовими судами в
Станіславові було розглянуто 35 справ (52 особи) і тільки один був засуджений на смертну кару, а всі решта не отримали обвинувачення.
У Чорткові розглянуто 61 справу і не було винесено жодного вироку, а у Самборі – 58 справ (95
осіб), переважна більшість яких була звільнена
[7, арк. 114–117, 119–123, 128–133].
Такі дії суддів випливали не стільки з їх
непохитної правосвідомості, скільки з розуміння
того, що їхня діяльність приведе швидше до поширення незадоволення українців Галичини політикою польської влади. Навіть сама польська
влада вимушена була визнати, що у другій половині 30-х років кількість справ, зокрема політичних (у деяких з них обвинувачувалося по 40–50
осіб) постійно зростала і органи суду не могли з
ними впоратися [9, арк. 2]. Усе це призвело до
усвідомлення польською владою небезпеки руйнування правопорядку взагалі, що було неминуче, коли поряд зі звичайними судами з їх нормальною правовою процедурою діяли надзвичайні
суди. Останні таку процедуру заперечували і мали майже необмежену компетенцію у кримінальних справах, які відкидали всі умови і доробок
відкритого та змагального судочинства.
У 1934 р. Рада міністрів прийняла постанову про скасування надзвичайних судів щодо
всіх злочинів, крім шпигунства [5]. Ця постанова
вимагає глибшого розуміння, бо, по-перше, під
обвинувачення у шпигунстві досить часто підводили політичну діяльність різного характеру, і,
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по-друге, це обвинувачення використовували для
збереження інституту “наглих” судів та їх апарату, що мав бути резервним знаряддям влади, здатним до ширшого використання, якщо влада
вважатиме це потрібним в певних умовах. Кидається у вічі, що у центральних регіонах Польщі,
де були зосереджені головні урядові установи,
військова промисловість, викритих і покараних
випадків шпигунства було у 1931 р. лише 7. У
східних воєводствах, де, власне, іноземним розвідкам й не було чого вивідувати з особливих
таємниць, за такими обвинуваченнями було засуджено 82 “злочинці” [8, арк. 9].
Отже, впроваджені як тимчасові і на окремих теренах, надзвичайні суди у Другій Речі Посполитій діяли постійно і були поширені на цілу
територію держави. Вони стали слушним знаряддям польської влади, яка все більше набувала
авторитарного характеру. З особливою жорстокістю військово-польові суди діяли на українських землях, де управління здійснювала польська
меншина. Діяльність надзвичайних судів створювала також загрозу руйнування засад загального правопорядку Польської держави.
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EXTRAORDINARY TRIBUNALS AND ITS ROLE IN THE JUSTICE SYSTEM
OF THE INTER-WAR POLAND
Summary
Basing herself on the archival sources from the Central State Historical Archives of Ukraine in L’viv,
State Archives of L’viv region and official documents of the Polish administration, the author studies
structure and functioning of the Polish extraordinary tribunals in the West Ukraine. She argues that
extraordinary tribunals functioned as a repressive bodies in an authoritarian state, which was the inter-war
Poland.
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ КОДИФІКАЦІЇ
Захоплення ідеєю кодифікації почалось у
ХІХ столітті. Саме слово “кодифікація” введено
в науковий оборот І. Бентамом. Як відзначав
Шарль Жинульяк, кодифікація заставляє привернути до себе симпатії великих умів і народних
мас, вона полегшує роботу урядів і надає певну
стабільність для підданих [2, с.10]. На початку
ХІХ століття в Німеччині точились гострі суперечки між прихильниками та противниками кодифікації. Дослідження цього поняття в той час
набуло великого резонансу. Знаменитий захисник кодифікації Тібо запропонував здійснити
загальну кодифікацію німецького цивільного
права. Він зазначав, що результатом такої кодифікації буде національний німецький кодекс,
“созданный в духе народа и доступный даже
“посредственной голове”, будет установлена на
твердой почве уложения связь правоведения с
жизнью, будут созданы, наконец, одинаковые
законы, которые чарующе влияют на взаимную
привязанность и верность” [3, c.126]. Ця думка
викликала гостру критику з боку представників
історичної школи права. Голова цієї школи Савіньї виступив у брошурі “О призвании нашего
времени к законодательству и правоведению”
проти цієї пропозиції, посилаючись на її несвоєчасність [5, c.508]. Він зазначав, що “преклонение перед кодификацией вытекает не из потребностей жизни, а из преувеличенного представления о возможностях законодательной власти” [3,
c.126]. Будь-який кодекс Савіньї вважав порушенням правильного, поступового та самобутнього розвитку народного духу. Він писав: “Кодексы могут оторвать действующее право от
живой связи с прежними временами, ограничить
правильное и свободное его развитие, обречь на
гибель начала права, существующие в народном
духе, но неизвестные кодификаторам, наконец,
могут даже нарушить народное правосознание,
лишив его необходимой твердости и постоянства. Существующее противоречивое разнообразие
в действующем материальном праве …не составляет никакого неудобства, открывая простор
для индивидуальностей, для гармонического развития целого и его частей. Поэтому задача состоит не в кодификации, а в необходимости поставить правоведение на надлежащую высоту и

тогда уже ожидать плодотворных результатов от
научно образованных юристов” [3, c.126].
Зауважимо, що Савіньї не заперечував сам
принцип кодифікації. Ш.Жинульяк, досліджуючи протиріччя між прихильниками та противниками кодифікації стосовно розуміння самого поняття кодифікації, зазначав, що представники
історичної школи права не спростовували, що
кодифікація представляє найбільш досконалий
стан законодавства. Він зазначав, що вони “признают что в развитии положительного права наступает момент, когда различные составные элементы его: обычаи, законы, учения, судебная
практика, свободно развившиеся, приходится
согласовывать между собою, подвергнуть критике их результаты, для того чтобы сообщить новую санкцию тому, что сохранило жизненную
силу, что еще применимо и соответствует культурному состоянию народа и отменить то что
более не приложимо и несоответственно и таким
образом отделить живые части законодательства
от вымерших и этим путем сообщить первым
более силы. Польза и даже необ-ходимость такого
пересмотра признается всеми в виду приведения
законодательства в соответствие с состоянием и
потребностями общества, для которого оно должно
служить нормою”[2, c.11-12].
У кінці ХІХ століття починають з’являтися
праці з протилежними поглядами. В них кодифікація визнається як гальмуюча розвиток юридичної думки та як така, що зв’язує свободу судді.
Зокрема, в 1899 році в Парижі вийшла книга Ф.
Жені “Про метод тлумачення”. Основна ідея роботи зводилась до того, що не можна переоцінювати значення результатів кодифікації, оскільки
законодавство не в змозі розвернути всі юридичні правила, необхідні для задоволення потреб
соціального життя, а точні правила подавляють
юридичну думку, зв’язують свободу дій суддів.
Ф.Жені приходить до думки про необхідність
при здійсненні юрисдикції керуватись наукою та
звичаєм, на спираючись при цьому на формальні
положення закону [3, c.127].
В дореволюційній Росії вчені-юристи також зосереджували свою увагу на дослідженні
поняття кодифікації. Абсолютна більшість науковців відзначали важливість і необхідність ко-
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дифікації для впорядкування законодавства, ліквідації прогалин в ньому. Але необхідно відмітити, що одностайності в їх поглядах не було. Так,
відомий російський дослідник Г.Ф.Шершеневич
розрізняв кодифікацію у “справжньому значенні”
та інкорпорацію. Але разом з цим він не визнавав за
кодифікацією права на внесення корінних змін у
законодавство. На його думку – це функція окремих законодавчих актів” [6, c.10-14].
М.М.Коркунов розмежовував поняття кодифікації та інкорпорації. Вважав, що вони представляють окремі форми систематичної обробки
законодавства. При інкорпорації законодавець
обмежений у виборі матеріалу діючим законодавством і вправі змінити тільки форму, але не
зміст. На відміну від інкорпорації, кодифікація
не обмежується зміною тільки форми. При кодифікації створюється акт, який є не тільки новою формою старого закону, а новим законом у
повному розумінні цього слова [4, c.305].
М.О.Унковський розрізняв кодифікацію
трьох типів: 1) спрощений тип або інкорпорація.
При цьому типі кодифікації в закон нічого нового не вноситься, правові акти розчищаються від
застарілих норм, а діюче законодавство розміщується у визначеному порядку, за вибраною
системою; 2) середній тип кодифікації. При ньому допускається законодавче вирішення нових
завдань, а також врегулювання по-новому вже
існуючих відносин; 3) третій тип – це створення
такого зібрання законів, коли зовсім не потрібно
зберігати їх тексти, коли дається широкий простір для створення найбільш доцільних правових
норм та їх систематичного викладу. Результатом
цього типу кодифікації є нормативні акти подібні
до Цивільного кодексу Наполеона І [7, c.7-12].
У дореволюційних виданнях вказувались і
інші ознаки кодифікації. Так, П.І.Люблинський
вважав кодифікацію одним з видів законодавчої
діяльності, що створює нове право, тому складає
відправну точку нового розвитку в відповідній
галузі права. Разом із тим, він дотримувався позиції, що строгої різниці між кодифікацією та
інкорпорацією проводити не можна. Вважав, що
кодифікація – це удосконалений вид інкорпорації і
відрізняється від неї тільки методом [8, c.414].

Суть кодифікації достатньо образно розкрита в статті І.І.Аншелеса. Автор писав: “Кодификация из распыленных, разрозненных, взаимно противоречащих законоположений путем систематического отбора, обработки и переработки
создает новый законодательный акт, новый и по
форме и по содержанию. Весь законодательный
шлак выбрасывается наружу. Из печи кодификатора закон должен выйти стройным, цельным,
единым” [1, c.14]. Необхідно підкреслити, що
погляди дослідників поняття кодифікації ХІХ –
першої половини ХХ століття сприяли подальшому розвитку та вдосконаленню вчення про
кодифікацію. Важливо відзначити, що в дореволюційний період хоч і проходило деяке змішування понять кодифікації та інкорпорації, але
більшість авторів правильно визначали такі основні риси кодифікації, як можливість внесення
змін у зміст нормативного акта, створення нових
правових норм, прийняття в результаті кодифікації звідного нормативного акта.
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ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
Договір – одна з найбільш розповсюджених правових конструкцій. На сьогодні характерна тенденція до підвищення ролі договору. Така
тенденція пов’язана в першу чергу з перебудовою економічної системи країни, зокрема, визнання приватної власності, зменшення державного регулювання господарської сфери, встановлення свободи договору. Основне призначення
договору – це врегулювання в рамках закону поведінки людей. Дана ознака договору робить його подібним до закону. Але умови договору відрізняються від правової норми, оскільки договір
висловлює волю сторін, а нормативний акт – волю органу, який його видав, також договір регулює поведінку лише його сторін, а нормативний
акт є обов’язковим для всіх суб’єктів. З даного
правила існує виняток, який стосується публічних договорів, тому що в публічних договорах
такі особливості відсутні [9, с.184]
Правове регулювання договорів проявляється в установленому порядку їх укладення і
виконання сторонами обов’язків, а також відповідальність за невиконання чи неналежне виконання таких зобов’язань і розірвання договорів.
Регулювання договорів здійснюється за допомогою законів та інших нормативних актів, які
приймає держава, а застосовують такі акти учасники цивільного обігу з дотриманням принципу
свободи договору.
Закон України “Про підприємництво”[2]
розширив свободу учасників договору, оскільки
фізичним особам надано право займатися підприємницькою діяльністю і тому вони можуть бути
сторонами більш ширшого кола договорів. Так,
зокрема, перевізником за договором перевезення
могли бути лише юридичні особи, а в Правилах
перевезення вантажу автомобільним транспортом і
в Повітряному кодексі України передбачено, що
перевізниками можуть бути і фізичні особи.

Фактором свободи договору є і розширення сфери застосування договору, яка включає
питання інтелектуальної власності (авторські
договори, договір франчайзингу), біржові угоди,
банківська діяльність (договір банківського рахунку, кредитний договір) і т.д. Таким чином, на
сьогоднішній день розширюється позитивний
зміст принципу договірної свободи. Та водночас
свобода договору не може бути безмежною.
Право не може санкціонувати договір на знищення правопорядку. Приватним особам не може бути надана можливість йти проти закону,
тому закон може вносити певні обмеження в
приватні угоди, а отже можна говорити про еластичність договірної свободи [7, с.251]. Свобода
договору могла б стати абсолютною лише за умови, що Цивільний кодекс і всі правові акти складалися винятково з диспозитивних і факультативних
норм. Але такий шлях привів би до загибелі економіки країни [3, с.159]. Отже, обмеження свободи
договору необхідне для захисту інтересів держави і
для захисту слабшої сторони договору.
Існують три види істотних умов договору:
1) визнані істотними за законом; 2) визначені
характером договору; 3) умови, відносно яких за
заявою однієї зі сторін повинна бути досягнута
згода. Перший вид істотних умов означає, що
необхідність погоджувати їх випливає з характеристики договору, яка міститься в нормативному
акті. Такі умови називають “об’єктивно істотні
умови” [6, с.148], відсутність яких у договорі тягне
за собою визнання договору неукладеним, при
цьому неукладеним він вважається на майбутнє. На
практиці дана обставина вважається підставою для
розірвання договору, що є помилкою.
Іншим шляхом пішли законодавці Росії.
Так, у Цивільному кодексі РФ передбачена можливість встановлення істотних умов не тільки
законом, але й іншими правовими актами (ука-
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зами Президента, постановами Уряду) [8, с.421].
Але, на нашу думку, така позиція законодавця не
завжди виправдана, тому що такими актами можуть порушуватись права сторін.
Якщо сторони досягли згоди за всіма істотними умовами, які визнані такими за законом
або необхідні для договорів даного виду, то договір вважається укладеним і набуває обов'язкової сили для сторін. Проте кожна зі сторін може
наполягати на узгодженні й таких умов, які в законі прямо не названі істотними і за своїм характером не є необхідними для даного виду договору. Було б недоцільно ігнорувати ці умови, бо за
ними іноді приховуються важливі інтереси суб'єктів цивільних правовідносин. Тому в частині
другій статті 153 ЦК України до істотних віднесено й усі ці умови, щодо яких за заявою однієї зі
сторін повинно бути досягнуто згоди.
Серед договірних умов, крім істотних, виділяють також звичайні та випадкові умови. Звичайні - це ті умови, які передбачаються у законі
чи іншому нормативному акті і стають обов'язковими для сторін внаслідок самого факту укладення договору. Від істотних вони відрізняються
тим, що не потребують окремого погодження і
про них не обов'язково застерігати у тексті договору. Наприклад, якщо в договорі майнового найму сторони не обумовили, хто з них - наймодавець
чи наймач - буде проводити поточний ремонт зданого в найм майна, то діятиме диспозитивне правило, зазначене в пункті 4 статті 265 ЦК України, а
саме: обов'язок проводити за свій рахунок поточний ремонт покладається на наймача.
Випадковими прийнято вважати такі умови
договору, які погоджені сторонами у відступ від
положень диспозитивних норм або з метою вирішення питань, що взагалі не врегульовані законодавством. Тому випадкові умови можна виявити при порівнянні їх зі звичайними умовами:
якщо якусь умову внесено до договору на зміну
чи на доповнення до правил, викладених у законодавчому акті, то порівняно зі звичайно прийнятими в договорах даного виду умовами вона
виявиться випадковою.
У проекті нового Цивільного кодексу
України передбачена ст. 660, де зазначається, що
зміст договору складають умови, як ті, що погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними
як обов'язкові в силу чинного законодавства.
Отже, зміст договору складають його умови
(пункти). Поняття умови містить дві сторони;
об'єктивну і суб'єктивну. Об'єктивна сторона —
це матеріальні позиції змісту договору, що зна32

ходять вираження в предметі договору, строку
його виконання, способі виконання договірних
зобов'язань і т.п. А суб'єктивна сторона пов'язана з
визначенням прав і обов'язків сторін з приводу даних матеріальних позицій. При цьому в умовах договору лише фіксуються права і обов'язки сторін. А
реальністю вони стають уже у виниклому з угоди
правовідношенні на стадії виконання договору.
Нерідко буває так, що після укладання договору приймається законодавчий акт, який передбачає інші правила, ніж ті, що ними керувалися сторони при укладенні договору, і ці нові
правила погіршують становище однієї чи обох
сторін договору. В Законі "Про оренду державного та колективного майна" (пункт 3 ст. 11) на
цей випадок передбачено, що умови договору
оренди зберігають свою силу на весь строк дії
договору і тоді, коли після його укладення законодавством установлено правила, які погіршують становище орендаря. Проте це положення
стосується лише орендних відносин і не поширюються на інші види договорів. Доцільно було
б мати норму загального характеру про те, що
коли після укладення договору новий законодавчий акт передбачає інші правила, ніж ті, що ними
керувалися сторони при укладенні договору, то
умови раніше укладеного договору зберігають
чинність, крім випадків, коли в законодавчому акті
зазначено, що його дія поширюється й на відносини, які виникли з раніше укладених договорів.
Зміст договору, тобто сукупність передбачених у ньому умов, завжди визначається угодою
сторін. Проте воля і волевиявлення учасників
договору формуються насамперед під впливом
приписів норм права, які містять абстрактну модель взаємовідносин сторін. Договір же є індивідуальним правовим актом, у якому абстрактна
модель стосунків осіб, окреслена у загальних
рисах у законі, наповнюється конкретним змістом. Ось чому в договорі немає потреби дублювати положення, які є звичайними і передбачені
у відповідних нормативних актах (наприклад,
про відповідальність за порушення умов договору), оскільки сторони повинні керуватися ними
незалежно від того, чи внесені вони в договір, чи
ні. На визначення змісту договорів можуть впливати й адміністративні акти, зокрема державні
замовлення.
У визначенні змісту договорів, які укладаються між юридичними або між юридичними
особами і громадянами, важливу роль відіграють типові та примірні договори. Зазначені в цих
договорах умови вважаються зразковими. Типові
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та примірні договори є передусім уніфікованим
засобом (взірцем), що забезпечує однакове оформлення конкретних договірних відносин. Крім
того, типовий договір - це своєрідний нормативно-правовий акт, який заповнює правове регулювання певної сфери господарських відносин через недостатнє врегулювання їх актами вищої
юридичної сили.
Умови будь-яких типових договорів як нормативних актів поділяються на загальні та індивідуальні. Загальні умови містять правила, встановлені в нормативному порядку, в зв'язку з цим
вони повністю відтворюються в усіх договорах
даного виду. В залежності від характеру і змісту
відносин, які врегульовані типовим договором,
загальні умови типового договору відносяться
або до імперативних, або до диспозитивних.
Практично в усіх типових (за змістом, а не за
назвою) договорах є і імперативні, і диспозитивні умови. Індивідуальні умови типових договорів
конкретизуються в кожному з договорів, що
укладаються. Типові договори як нормативні
акти виконують декілька функцій.
По-перше, вони визначають той обов'язковий перелік умов, який сторони повинні узгодити, а також зміст цих умов. По-друге, при непогодженні (чи просто упущенні) в конкретних договорах яких-небудь обов'язкових умов вступають в силу відповідні умови типового договору.
Причому умова диспозитивного характеру діє
лише у випадку, якщо сторони не домовились
про інше. Що стосується імперативних умов, то
сторони не вправі їх змінювати, і вони будуть
діяти і тоді, коли ці умови в договорі просто непередбачені, і тоді, коли сторони вирішили питання по-іншому, ніж у типовому договорі. Потретє (це відноситься до типових авторських договорів), правила типового договору покликані
гарантувати права автора. Диспозитивні норми
типових авторських договорів мають особливий
характер: їх умови в конкретних договорах між
автором і організацією можуть бути змінені
тільки в сторону поліпшення становища автора.
Якщо такі умови погіршують його положення,
вони змінюються умовами, встановленими, типовим договором або законом.
Вирішення питання про власний юридичний зміст договору ускладнюється тим, що договір виступає і як юридичний факт, і як правовідношення. Очевидно, з цією обставиною зв'язано те, що в юридичній літературі під змістом
договору розуміють то його умови, то права і
обов'язки сторін. Така термінологія традиційно

має місце і в законодавстві, при чому вона також
строго не витримана. Все ж у більшості випадків
автори, які розглядають договір лише як юридичний факт, розуміють під змістом договору його
умови. Висловлюються також -думки, що будьякій договір складається з окремих умов (пунктів), у яких закріплені права й обов'язки. Ті умови в сукупності складають зміст договору. Зміст
угоди визначається змістом волі сторін, а останній має відповідати змістові норм права. Інакше
кажучи, у будь-якому випадку, коли воля сторін
в угоді (договорі) не збігається зі змістом правових норм, є підстави говорити про те, що дана
угода (договір) суперечить вимогам права, а отже, є протизаконною. Тому такі угоди (договори)
можуть бути визнані судом недійсними.
Вирішуючи питання про наявність або відсутність у конкретному договорі істотних умов,
необхідно аналізувати всю сукупність правових
норм, які регулюють даний вид договору. Оскільки принцип свободи договору лежить в основі
всіх норм, які стосуються договорів, то він розповсюджується і на розірвання договорів. Принцип свободи договору дозволяє його сторонам
розірвати договір за згодою. Крім того, цивільне
законодавство передбачає правомірне одностороннє розірвання договору без звернення до суду, а також розірвання договору в судовому порядку на вимогу однієї зі сторін при наявності
певних умов (порушення договору контрагентом
або суттєва зміна обставин, з яких сторони виходили при укладенні договору). Отже, існує ціла
система способів розірвання договорів, при цьому право однієї зі сторін розірвати договір не
завжди пов’язане з порушенням його умов іншою стороною. Тому не можна погодитись з думкою деяких юристів, що договірне право виходить з принципу незмінності договорів [3, с.349].
Проект Цивільного кодексу розроблявся з урахуванням і використанням правового матеріалу,
накопиченого в країнах ринкової економіки. А в
розвинутих країнах принцип “договори повинні
виконуватись” хоча і не заперечується, але не є
абсолютним, і, навпаки, доктрина і практика визнають важливість і необхідність надання сторонам договору достатньо широких можливостей
щодо його розірвання. Тому на сьогодні існує
принцип стабільності договірних відносин, а не
принцип незмінності договорів.
Цивільне законодавство приділяє основну
увагу виконанню договору, а саме: належному
виконанню. Що ж стосується розірвання договорів, то законодавець пішов шляхом не заборони,
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а шляхом регламентації, якщо ж виникає необхідність розірвання договірних відносин, то нехай вона буде обмежена рамками закону. У законі визначені й ситуації, в яких участь суду непотрібна, а також визначено порядок і наслідки
розірвання договору. Розірвання договору – це
приватний випадок припинення зобов’язання.
Складовою частиною поняття розірвання договору
є спеціальне спрямування волі на припинення договору і зобов’язань, які виникли з договору.
Виходячи з положень сучасного законодавства, вольова складова розірвання договору
знаходить своє вираження в тому, що договір
розривається: 1) за згодою сторін (двостороння
або багатостороння ініціатива); 2) за ініціативою
однієї з сторін; 3) на вимогу третіх осіб, якщо
про це є спеціальна вказівка закону. Розірвати
можна лише частково або повністю невиконаний
договір, оскільки належне виконання припиняє
договірний процес і усуває між сторонами правовий зв’язок, установлений у рамках договірних
зобов’язань. Якщо зобов’язання сторін за договором виконані повністю, розірвати договір не
можна. При розірванні договору договірні зобов’язання сторін припиняються на майбутнє.
Дана ознака дозволяє відрізнити розірвання договору від визнання його недійсним. Проблема
розмежування визнання договору недійсним і
розірвання договору має важливе значення, оскільки на практиці існують випадки коли позивач
вимагає визнати договір недійсним, а його необхідно розірвати.
З.М.Заменгоф визначає розірвання договору як акт, спрямований на дострокове припинення на майбутнє дії договору з метою припинення
на цей же час зобов’язання з договору, строк виконання якого ще не настав [5, с.22]. Така позиція характерна для кредитних договорів, договорів оренди, але її не можна застосовувати до інших договорів, тому що строк виконання дого-

вору може закінчитись, як у договорі купівліпродажу, підряду, формально умови договору
виконані (річ передана, гроші сплачені), але пізніше можуть проявитися суттєві недоліки, які
дозволяють вважати договір неналежно виконаним і відповідно його можна буде розірвати. Подібна регламентація розірвання договору, поряд з
його укладенням і виконанням, дозволила встановити правила, які сторони не можуть не враховувати. В остаточному рахунку все це надає стабільності всьому договірному процесу – як його основним
стадіям (укладення, виконання договору), так і винятковим (розірвання, зміна договору).
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THE NOTION OF THE CONTRACT IN CIVIL LAW
Summary
In the article the features of influence of agreement’s freedom principle on regulation of the
contractual relations are opened.
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МІСЦЕ ДОГОВОРУ ПОВІТРЯНОГО ЧАРТЕРУ В СИСТЕМІ
ПРИВАТНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ
Одне з найважливіших питань, які належить з’ясувати досліджуючи той чи інший договір, є питання його правової природи. Адже за
словами Французького Цивільного кодексу
“угоди зобов’язують не лише до того, що в них
виражено, але і до всіх наслідків, які справедливість (йquitй), звичай чи закон пов`язують з цим
зобов`язанням у відповідності з його природою”
(ст.1135) [6]. В 30-х роках ХХ століття серед
юристів континентальної системи права розгорнулася дискусія щодо правової природи договору повітряного чартеру [18, p.129-130]. Це була
типова для континентальної системи права дискусія, яка мала на меті підвести договір повітряного чартеру - цей новий правовий феномен - під
установлену систему договірних зобов`язань,
принципів і правил, які у сукупності складають
мережу приватного права.
Перша й основна причина цієї дискусії
полягала у тому, що Варшавська конвенція для
уніфікації деяких правил міжнародних повітряних перевезень 1929 року, і (яка серед усього
іншого встановлювала межі відповідальності
перевізника) розповсюджується на один з таких
типів, а саме: на договір перевезення. Крім того,
від з`ясування правової природи договору повітряного чартеру залежало, зокрема, те, кому належить право володіння літаком, а також те, як
розподіляється відповідальність між фрахтівником і фрахтувальником у випадку заподіяння
шкоди. Припустимо, що літак був пошкоджений
чи взагалі знищений внаслідок недбалості екіпажу, тоді, якщо право володіння літаком належало фрахтувальнику, то він буде компенсувати
фрахтівнику збитки, заподіяні фрахтівнику внаслідок втрати літака. Якщо ж право володіння
літаком переходить до фрахтівника (це буде у
тому випадку, коли договір повітряного чартеру
визнається видом договору оренди), він буде нести відповідальність перед фрахтувальником за
втрату чи пошкодження літака. Отже, дослідження правової природи договору повітряного
чартеру є одним із найважливіших питань, які
належить з’ясувати досліджуючи договір повітряного чартеру.

Якоб Сандберг зазначає, що досліджувати
правову природу договору можна двома шляхами: за допомогою індуктивного та дедуктивного
методів [18, p.132]. Індуктивний метод дослідження правової природи договору полягає у
тому, що договір тлумачиться на основі загальних договірних положень, які відомі всім учасникам даного договірного правовідношення і які
можуть застосовуватися до даного договору. Даний метод тлумачення договору називається індуктивним, оскільки він передбачає шлях дослідження від конкретного до загального, тобто
якесь окреме положення договору тлумачиться
за допомогою загальних положень. Дедуктивний
метод полягає у тому, що при тлумаченні договору використовуються терміни та умови уже
існуючих договірних конструкцій. Метод має
назву дедуктивного, оскільки дослідження договору за цим методом передбачає шлях від загального до конкретного. Зазначимо, що останній
метод тлумачення договорів характерний для
континентальної системи права. Саме за допомогою цього методу буде визначатися правова
природа договору повітряного чартеру в даному
дослідженні.
На думку деяких авторів, договір повітряного чартеру є договором орендного типу, тобто
різновидом договору найму*. Ця позиція обґрунтовується тим, що предметом договору повітряного чартеру є надання літака, а не виконання
транспортних операцій. Останні здійснюються в
рамках договорів перевезення, які оформлюються на основі чартеру і учасником яких є інші сторони. Хоча між цими договірними ланками є
зв’язок, а спрямованість чартеру на здійснення
транспортних операцій у кінцевому випадку
призводить до того, що в чартері виявляються ті
умови, які характерні для договору перевезення,
однак за своїм основним призначенням договір
повітряного чартеру є договором орендного типу
[16, c.192-193; 12, c.208-213]. Серед українських
*

У Бюлетні законодавства і юридичної практики
України № 2, 2001 р., що має назву “Орендні відносини в Україні” підрозділ “Фрахтування і чартер” міститься у розділі “Окремі види майнового найму (оренди).

Науковий вісник Чернівецького університету. 2001. Випуск 125. Правознавство.

35

Місце договору повітряного чартеру в системі приватно-правових договорів

учених прихильником того, що договір повітряного чартеру є різновидом договору оренди
В.С.Щербина [17, c.167-168]. Проте юридична
природа будь-якого договору визначається його
основною метою, а не супутніми цій меті моментами [7, c.384].
Так, кінцевою метою договору повітряного
чартеру є все-таки перевезення пасажирів чи вантажу у пункт призначення. Твердження ж про
те, що мета, яка переслідується фрахтувальником за договором повітряного чартеру полягає
лише у фрахтуванні (наймі) місткості повітряного судна, для того, щоб пасажири могли потім
укласти договір перевезення і бути в подальшому перевезеними [12, c.210], на наш погляд, хибне, тому що, по-перше, фрахтувальник зацікавлений не менше від пасажира в тому, щоб пасажир був доставлений у пункт призначення, причому він зацікавлений у тому, щоб перевезення
було виконано якісно. Так, як відомо, найчастіше
фрахтувальниками виступають туристичні агентства. Укладаючи договір на надання туристичних послуг (туристичні послуги – послуги
суб’єктів туристичної діяльності щодо розміщення, інформаційного рекламного транспортного
обслуговування, а також послуги закладів культури, спорту, побуту, розваг тощо спрямовані на
задоволення потреб туристів [2, Cт.242]) туристична фірма зацікавлена в тому, щоб надати їх
найбільш якісно.
По-друге, як відомо, для того щоб протистояти конкуренції з боку “незалежних” чартерних авіакомпаній, авіакомпанії – члени ІАТА
ввели серію низьких тарифів, ГІТ( груповий інклюзив-тур), які складають 60 відсотків найнижчих тарифів економічного класу в одному напрямку. Отже, чартерний тариф як такий у буквальному розумінні не існує. Це означає, що пасажиру, який летить чартерним рейсом, як правило, ціна перевезення не оголошується, а оголошується вартість усього туру, що включає у
себе вартість перевезення й обслуговування протягом певного часу [4, c.173]. Отже, твердження
про те, що пасажири окремо укладають договір
перевезення, після того, як фрахтувальник зафрахтує літак, хибне, оскільки договір перевезення є
оплатним договором, тому, важко собі увити, що
контрагент, який заключає оплатний договір, не
знає ціну цього договору. Крім того, за договором
майнового найму одна сторона передає іншій у
тимчасове володіння і користування чи у тимчасове
користування майно [7, c.151].
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А за договором повітряного чартеру право
володіння літаком не переходить до фрахтувальника. Більше того, право користування ним, також не переходить до фрахтувальника (користування - отримання від речі її корисних властивостей). Крім того, предметом договору майнового
найму є будь-яка тілесна, неспоживна річ, тоді як
предметом договору повітряного чартеру є місткість літака, а місткість не є матеріальною.
Наступним аргументом проти того, щоб
вважати договір повітряного чартеру договором
орендного типу, є те, що строк володіння і користування орендарем зданим у найм майном завжди визнавався істотною умовою договору оренди (майнового найму) [5, c.449] (як зазначав
К.А.Граве, “тимчасовий характер користування є
основною з умов, без якої не може мати місця
договір майнового найму”) [15, c.159]. А, як відомо, за договором повітряного чартеру надається місткість повітряного судна для виконання
певного рейсу, а не на певний проміжок часу (на
відміну від договору тайм-чартеру). Отже, на
наш погляд, договір повітряного чартеру не можна віднести до договорів орендного типу.
Інша точка зору щодо правової природи
договору повітряного чартеру полягає в тому, що
даний договір є договором особливого роду – sui
generis. Серед позицій, які обстоюють дану точку
зору, найбільш оригінальною, на наш погляд, є
концепція так званої виробничої сили, висунута
швейцарським автором А.Швейхардом, який
підкреслював, що основним обов`язком фрахтівника є обов`язок надати частково чи повністю
“виробничу силу зафрахтованого літака в розпорядження фрахтувальника і привести в дію цю
виробничу силу в інтересах останнього.... Літак,
з точки зору економічної, виконує перевезення,
так фрахтувальнику надається можливість здійснити перевезення, але останнє є нічим іншим, як
продукт виробничої сили літака, надання якого
було обумовлено договором”. Виходячи з цього,
А.Швейкхардт доходить висновку, що предмет і
умови договору повітряного фрахтування настільки специфічні, що укладати його в рамки якогось з існуючих договорів було б штучним і марним, у силу чого необхідно визнати повітряне
фрахтування договором sui generis [12, c.211].
Висловлена точка зору, на наш погляд, є
дуже цікавою і своєрідною, несхожою на інші
позиції, однак з юридичної точки зору, вона є не
зовсім практичною, оскільки не дає відповіді на
питання, які правила все ж таки належить застосовувати до договору повітряного чартеру? Крім
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того, обов’язок надати “виробничу силу літака” є
умовою не лише договору повітряного чартеру,
але й договору перевезення, тобто її надання не є
характерною ознакою договору повітряного перевезення.
Останнім часом у законодавстві держав
колишнього Радянського Союзу спостерігається
тенденція до віднесення договорів фрахтування
(чартеру) до договорів перевезення [11, c.358].
Чинний в Україні Цивільний кодекс взагалі не
містить норм стосовно договорів фрахтування
(чартеру). Проект Цивільного кодексу України
відносить договір чартеру (фрахтування) до договорів перевезення [3, Cт.969]. Щоб оцінити
дану точку зору, проаналізуймо договір перевезення вантажу та договір перевезення пасажирів,
їх характерні особливості.
Договір перевезення вантажу являє собою
договір, у силу якого одна сторона, перевізник,
зобов`язується доставити ввірений їй вантаж у
місце призначення і видати його вантажоодержувачу, а інша сторона, вантажовідправник, зобов`язується заплатити за це перевізникові винагороду у вигляду проїзної плати [9, c.560]. Аналізуючи дане визначення, можна зробити такі
висновки щодо характерних рис договору вантажного перевезення. По-перше, сторонами договору вантажного перевезення є вантажовідправник та перевізник*. Що стосується перевізника,
то ним може бути транспортна організація, наділена правом здійснювати перевезення на підставі
ліцензії. Отже, оскільки фрахтівник за договором
повітряного чартеру або за договором повітряного тайм-чартеру виконує перевезення і оскільки
фрахтівниками є авіакомпанії, то фрахтівник по
суті є перевізником.
Що стосується того, чи є фрахтувальник у
договорі повітряного чартеру вантажовідправником, то тут, на наш погляд, потрібно розглянути
два випадки: по-перше, коли фрахтувальник
фрахтує літак для власних потреб, тобто для перевезення власного вантажу, і, по–друге, коли
він це робить для потреб іншої особи (наприклад, на підставі договору транспортної експедиції експедитор укладає такий договір в інте*

Необхідно сказати, що в юридичній літературі існує
точка зору, згідно з якою договір перевезення вантажу
є тристороннім договором. Це пов`язано з дискусією
стосовно правового положення вантажоодержувача.
Однак у даному дослідженні ми проаналізуємо лише
становище вантажовідправника та перевізника на
предмет їх співвідношення з поняттями “фрахтівник” і
“фрахтувальник”.

ресах клієнта). Щоб відповісти на це питання,
звернемося до визначення поняття вантажовідправника. Відправниками вантажів можуть бути
як організації (юридичні особи), так і громадяни,
яким вантаж належить, або на праві власності,
або на праві повного господарського відання або
на праві оперативного управління, або на іншій
підставі, передбаченій законом або договором
[17, c.358]. Отже, якщо фрахтувальник фрахтує
літак для власних потреб, то в цьому випадку він
є вантажовідправником.
Що стосується
визначення становища
фрахтувальника, коли літак фрахтується для потреб іншої особи, то щоб з`ясувати це питання
необхідно звернутися до визначення договору
транспортної експедиції, оскільки таке фрахтування здійснюється, як правило, на виконання
саме цього договору. Отже, договором транспортної експедиції є угода, за якою одна сторона
(експедитор) зобов`язується за винагороду за
рахунок іншої сторони (клієнта – вантажовідправника чи вантажовідправника) виконати чи
організувати виконання визначених договором
експедиції послуг, пов`язаних з перевезенням
вантажу [7, c.413].
Серед основних обов`язків, що визначаються
самою сутністю договору, виділяють, зокрема, такі: а) організація перевезення вантажу певним видом транспорту і за маршрутом, обраним клієнтом
чи експедитором; б) укладення договору перевезення вантажу від свого імені чи від імені клієнта;
в) здійснення інших операцій, безпосередньо
пов’язаних з перевезенням [7, c.416]. Тому, коли
експедитор укладає договір чартеру від свого імені,
він фактично є вантажовідправником, а коли від
імені клієнта – то клієнт є вантажовідправником.
По-друге, предметом договору перевезення
вантажу є послуги по доставці ввірених перевізнику цінностей (вантажу) в пункт призначення.
Деякі автори вважають, що предметом повітряного чартеру є надання літака, а не виконання
транспортних операцій [16, c.192; 12]. Однак хотілося б зауважити, що, по-перше, за договором
повітряного чартеру надається місткість літака та
послуги членів екіпажу, а не сам літак, а тому важко собі уявити, як можна використовувати лише
місткість літака, не здійснюючи перевезення.
Отже, надання місткості повітряного судна, безумовно, є складовою частиною предмета
договору повітряного чартеру, але обмежувати
предмет даного договору лише цим, на наш погляд, не можна, оскільки предмет договору чартеру має іще інший компонент, без якого надан-
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ня місткості повітряного судна втрачає будьякий зміст. Цим компонентом виступає перевезення, в даному випадку вантажу. Що стосується
порівняння прав та обов`язків сторін за договором перевезення та за договором повітряного
чартеру, то аналіз чартерних договорів дає підстави стверджувати, що права та обов`язки перевізника в принципі збігаються з правами та
обов`язками фрахтівника (правда, за договором
повітряного чартеру фрахтівник зобов`язується
виконати не просто перевезення, а перевезення,
за якого вантаж буде розташований у конкретно
визначеному місці літака), а права та обов’язки
фрахтувальника збігаються з правами та обов’язками вантажовідправника.
Що стосується договору перевезення пасажирів, то за цим договором перевізник зобов`язується перевезти пасажира до пункту призначення, а в разі здачі пасажиром багажу – також доставити багаж до пункту призначення і
видати його уповноваженій на одержання вантажу особі; пасажир зобов`язується сплатити встановлену плату за проїзд, а при здачі багажу – і за
його перевезення [17, c.358]. Тому сторонами
договору перевезення у даному випадку є пасажир та перевізник.
Зазначимо, що фрахтувальник фрахтує судно для власних потреб, він є пасажиром, але
коли літак фрахтується для перевезення інших
осіб, то пасажирами є останні. Та, на наш погляд,
це не є свідченням того, що даний договір не є
договором перевезення: адже хоча фрахтувальник і не є пасажиром, фрахтівник несе зобов`язання по перевезенню перш за все перед
фрахтувальником, і пасажирів він перевозить
лише в силу цього зобов`язання перед фрахтувальником. Тому, можна стверджувати, що в даному випадку мова йде про особливий вид договору перевезення, у якому пасажир є особою, на
користь якої укладається даний договір.
Один із аргументів, які висуваються авторами, що заперечують те, що договір повітряного чартеру є договором перевезення, полягає в
тому, що при укладенні договору повітряного
чартеру фрахтівник не видає фрахтувальнику
документа, який вимагається Варшавською конвенцією, оскільки такий документ видається пізніше, при вступі однієї зі сторін чартеру в договір перевезення з пасажирами чи вантажовідправниками [12, c.209]. Та, на наш погляд, те, що
транспортні документи не видаються відразу пасажиру чи вантажовідправнику, не впливає саму
на природу договору, адже така ситуація може
38

мати місце і при звичайному договорі перевезення: наприклад, вантажовідправник укладає договір перевезення вантажу, який він ще сам не одержав від третьої особи (видача накладної в такому випадку неможлива в момент укладення самого договору).
Інша точка зору щодо правової природи
повітряного чартеру полягає в тому, що цей договір є договором змішаного типу, який містить
у собі елементи договору найму та перевезення.
Для аналізу цієї точки зору необхідно перш за
все з`ясувати, що ж таке змішаний договір та які
його характерні ознаки. В юридичній літературі
існують різні визначення договорів змішаного
типу. Так, В.А.Ойгензіхт визначав змішаний договір як такий договір, який породжує різні зобов`язання, що входять до складу деяких урегульованих законом типових договірних відносин
[14, c.4]. Клєін визначає змішаний договір як
єдине зобов`язання, в якому поєднуються риси
різного виду договорів [10, c.98].
Але вище вже було вказано на те, що умова про найм місткості не входить до складу типових договірних відносин, зокрема, відносин
договору оренди. Крім того, вважається, що до
змішаних договорів застосовуються у відповідних випадках і у відповідних частинах норми
встановлені для типових договорів [13, c.102103]. Предмет договору повітряного чартеру містить у собі два зобов`язання: по наданню місткості літака та по здійсненню повітряного перевезення. Причому розділити ці зобов`язання неможливо, оскільки в такому випадку кожне з них
втрачає свою суть. Як писав Л.Жюлліо де ла
Морандьєр, “природа предмета зобов`язання є,
по-суті, дійсною підставою неподільності зобов’язання. Зобов`язання неподільне, оскільки непридатний до розподілу предмет зобов`язання”
[8, c.644]. При цьому зобов`язання по наданню
місткості літака не можна віднести до зобов’язань, які містить якийсь типовий вид договору.
Тому договір повітряного чартеру не є договором змішаного типу. Отже, за своєю правовою
природою договір повітряного чартеру є договором перевезення. Предметом договору чартеру,
як різновиду договору перевезення, є доставка
пасажирів, багажу, вантажу, пошти у місце призначення, для здійснення якого фрахтувальником фрахтується певна місткість літака.
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I.Dikovska
THE PLACE OF AIR CHARTER CONTRACT IN THE SYSTEM OF
PRIVATE LAW CONTRACTS
Summary
The purpose of the article is to define and analyze a legal nature of an air charter contract. The author
has attempted to find an answer to this question by comparison air charter contract with already known
contract types. This researching has become a basis for some conclusions concerning problematical issues of
air charter regulation.
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
Для формування національної доктрини
трудового права України важливим є визначення
механізму правового регулювання відносин, які
складають предмет трудового права. Механізм
правового регулювання – це взята в єдності система правових засобів, з допомогою яких забезпечується результативний правовий вплив на
суспільні відносини [5, c.150]. “Механізм правового регулювання – це технологічна схема правового регулювання. Знаючи механізм правового
регулювання, юрист може уявити собі, які ланки
пройде процес втілення норми права в життя, які
зупинки і збої можуть відбутися в цьому процесі.
А значить, він у змозі запропонувати науково
обґрунтований план підвищення ефективності
правового регулювання за рахунок зміцнення
його основних ланок” [15, c.266].
С.С.Алексєєв, який присвятив проблемі
механізму правового регулювання монографічне
дослідження, його основними елементами (частинами) вважає юридичні норми, правовідносини і акти реалізації суб’єктивних прав і обов’язків [4, c.34]. М.Г.Александров наполягав на необхідності виділення в механізмі правового регулювання основи, на якій таке регулювання
здійснюється. Такою основою, з його точки зору,
є норми права, що виступають регуляторами суспільних відносин [2, c.544].
Але жодна норма права не може проявити
свою дію зовні без юридичних фактів. Вона може бути застосована, а особи можуть виступити
суб’єктами права лише за умови, коли в суспільних відносинах є факти, визнані даною нормою
юридичними. В.В.Єрьоменко слушно наголошує,
що саме норми права є відправним, провідним
елементом механізму правового регулювання
праці, другим є трудові правовідносини. Юридичні факти виступають елементом, що забезпечує
перехід від загальної моделі прав та обов’язків
до конкретної. Але значення юридичних фактів
цим не вичерпується. Вони також можуть виконувати додаткові функції гарантій реалізації
права на працю, забезпечення існування у часі
трудових правовідносин, обмеження рамок волевиявлення суб’єктів цих відносин. Усе це свідчить про те, що юридичні факти дійсно є само40

стійним елементом механізму правового регулювання праці [9, c.6].
У науці трудового права загальновизнаним
є те, що основним юридичним фактом, який лежить в основі трудового правовідношення, є
трудовий договір. Водночас трудовий договір є
переважною, основною, але не єдино можливою
підставою виникнення трудових правовідносин.
Часто для їх виникнення має значення не окремий юридичний факт, а їх певна сукупність, яка
називається фактичним складом. Але, як правильно підкреслює В.І.Прокопенко, навіть тоді,
коли застосовуються інші підстави виникнення
трудових правовідносин, такі як адміністративний акт призначення на посаду, проводяться вибори або конкурсне заміщення посад чи здійснюється розподіл на роботу після закінчення навчання в певних навчальних закладах, оформлення трудових відносин проводиться укладенням трудового договору [30, c.175-176].
Досліджуючи підстави виникнення трудових правовідносин з деякими категоріями працівників, зокрема державними службовцями, зазначимо, що в радянський період це питання не
мало однозначного вирішення в науці трудового
права. Наприклад, М.Г.Александров стверджував, що в основі трудового правовідношення державного службовця лежить адміністративний акт
[3, c.254-255]. Подібну точку зору поділяв і
С.С.Студенікін, який вважав, що особа наділяється службовими правами і стає носієм певних
посадових і особистих прав по службі тільки з
моменту прийняття адміністративного акта [37,
c.81]. Заперечуючи С.С.Студенікіну, А.Є.Пашерстник указував, що загальною й основною підставою виникнення трудових правовідносин як
для працівників, так і для державних службовців
є трудовий договір [27, c.124]. У подальшому,
розглядаючи дане питання, В.М.Манохін підкреслював, що в позиціях С.С.Студенікіна і А.Є.Пашерстника немає протиріч, оскільки адміністративний акт зарахування на державну службу й
укладення трудового договору з працівником є
єдиним актом одного керівника, який зараховує
на роботу одну й ту ж особу [22, c.46]. Як відомо, використовуються чотири організаційно-
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правових способи заміщення посад у державних
організаціях: зарахування, призначення, конкурс,
вибори. Всі ці форми повинні поєднуватись з
трудовим договором і утворюють з ним єдиний
складний юридичний факт, що породжує трудове правовідношення з державним службовцем.
Таке трактування підстав виникнення трудових
правовідносин з державними службовцями з часом стало загальновизнаним у радянській юридичній науці [42, c.42].
Визнання трудового договору обов’язковою підставою виникнення трудових правовідносин є дуже важливим для визначення предмета
трудового права. Адже проблема з’ясування того, чи всі суспільні трудові відносини, незалежно
від підстав їх виникнення, належать до предмета
трудового права, залишається відкритою. Так,
І.В.Зуб, Б.С.Стичинський, І.А.Грицяк вважають,
що в радянському праві офіційно панував погляд, що трудові відносини працівників, які виникають на підставі трудового договору, - це
предмет трудового права, а трудові відносини
колгоспників, - це предмет колгоспного права.
Але в умовах переходу до ринкової економіки
такий підхід до предмета трудового права, а отже, і до сфери дії трудового законодавства, вже
не виправданий. Тому, на думку вказаних авторів, тепер до предмета трудового права належать
не лише трудові відносини, які виникають на
підставі трудового договору, а й на підставі
членства в кооперативах і колективних сільськогосподарських підприємствах [13, c.6-8].
Ми поділяємо позицію вчених, які вважають, що у зв’язку з прийняттям у члени товариства трудові відносини ще не виникають [43, c.78]. Членство – лише передумова до реалізації
права на працю, воно дає можливість вимагати
надання роботи, встановлення взаємних прав і
обов’язків [8, c.127].
Як відомо, трудові правовідносини характеризуються наявністю як координаційних, так і
субординаційних зв’язків їх учасників. Для сучасного трудового права України характерне поєднання публічних і приватних засад у правовому
регулюванні праці. Від розв’язання проблеми даного співвідношення залежить зміст нового законодавства про працю, механізм впливу держави на
суспільні відносини і ступінь його ефективності.
Публічно-правові відносини – це владні
відносини, однією стороною яких є держава. Вони будуються на засадах централізації, що регулюється імперативними нормами закону з допомогою методів зобов’язання, заборони. Приват-

ноправові відносини децентралізовані, вони регулюються диспозитивними нормами і договорами з допомогою методів дозволу, право наділення [17, c.9].
Публічне державно-правове регулювання
трудових відносин проявляється у встановленні
обов’язкових для повсюдного застосування національних стандартів праці, вирішенні трудових
спорів, державному контролі і нагляді за дотриманням законодавства про працю, встановленні
процедур і меж юридичної відповідальності.
У централізованому порядку встановлюються
загальні вихідні начала регулювання праці, фіксується мінімальний рівень трудових прав і гарантій для працівників. Децентралізований метод
являє собою санкціонування державою джерел
правового регулювання праці, які розробляються
роботодавцями і працівниками. Це, як правило, локальні джерела права, які приймаються на рівні
підприємства, галузі, регіону, а також індивідуальні
договори (контракти) працівників і роботодавців.
Для сучасного трудового права України
актуальним завданням є збалансування договірних засад і необхідного державного регулювання. В умовах адміністративно-командної системи, як слушно зауважив Л.Ларченко, публічноправовий принцип регулювання суспільних відносин поширювався на все суспільне життя, поглинав царину приватних інтересів людей, а тим
самим і приватного права. Демократизація суспільного життя, зокрема економіки України, передбачає зворотний рух. Оскільки створюється і
розширюється приватний сектор народного господарства, втілюються приватні форми підприємницької діяльності, логіка суспільного процесу зумовлює якісну зміну публічно-правового
регулювання, публічного права і розширення
поля дії приватного права, покликаного забезпечити простір особистій ініціативі, розвиток свободи [23, c.94]. На думку С.Приходько, мова повинна йти не про державне втручання в розвиток
економічних процесів, а про державне сприяння,
мета якого – виконання обов’язку держави щодо
громадянина. Без такого сприяння з боку держави на ринкові процеси неможливе реальне перетворення суспільства, зокрема у сфері захисту
прав людини, в пом’якшенні негативного впливу
на неї наслідків запровадження ринкових відносин [28, c.23].
Отже, на даний час актуальним залишається визначення ролі держави у регулюванні трудових відносин і відповідно кола та характеру
питань, які повинні бути предметом централізо-
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ваного регулювання. Основне призначення централізованого регулювання – забезпечити надання
всім працюючим певного мінімального рівня
соціальних гарантій у трудових відносинах, не
обмежуючи при цьому свободи підприємств у
здійсненні господарської діяльності, а також
сприяти узгодженню інтересів усіх сторін трудових відносин.
Зазначимо, що в умовах ринкової економіки істотних змін зазнає положення роботодавця
як сторони трудового правовідношення. Перш за
все, для нього характерна незалежність від держави. Роботодавець діє у своїх інтересах і є економічно самостійним суб’єктом. Якщо раніше
основне значення надавалось таким правомочностям, як право формування колективу, самостійного
прийому на роботу, право мати фонд заробітної
плати і самостійно ним розпоряджатись, дисциплінарні правомочності [14, c.73], то в сучасний період
спостерігається розширення компетенції роботодавця по регулюванню трудових відносин. В юридичній літературі підкреслюється, що загальне право
роботодавця на управління працею працівника (його господарська влада) включає нормотворчу владу
[20, c.470-471].
Механізми правового регулювання індивідуальних трудових відносин, слушно зазначає
В.Жернаков, можна вважати відпрацьованими на
достатньо високому рівні. Оскільки їх правовим
змістом є суб’єктивні права та юридичні обов’язки, оскільки йдеться про забезпечення конституційного права людини на працю, то у механізмі
правового регулювання перевага надається законодавчому, централізованому методам. У міру
того, як зростає “соціальний” елемент у трудових відносинах, змінюється і роль держави в їх
регулюванні. Якщо на етапі індивідуальних відносин держава виступає регулятором та гарантом додержання трудових прав (через розробку
законодавства та систему державних органів, що
здійснюють нагляд і контроль за його додержанням і розглядають спори), то на рівні угод держава через своїх представників стає водночас і
суб’єктом цих відносин [11, c.43-44].
Тому в даний час актуальним є відпрацювання механізму правового регулювання колективних соціально-трудових відносин. На думку
О.Заржицького, одним з важливих завдань теорії
трудового права є визначення юридичних рамок
соціального партнерства як інституту соціальнотрудових правовідносин, установлення й інституалізація найбільш раціональних і дієвих мето-
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дів примирення протистояння сторін у сфері
праці, трудових відносин та інтересів [12, c.53].
О.Гевел, звертаючи увагу на те, що в юридичній літературі в останні роки набуває поширення ідея лібералізації правового регулювання
трудових відносин, яку, зокрема, висловлював
О.І.Процевський і під якою розумів поширення
локально-договірного регулювання в рамках трудового права [31, c.336], вважає, що держава повинна втручатися у правове регулювання праці
[6, c.56-57]. У цьому виявляється публічний елемент. Він ґрунтується на конституційних засадах. Так, ст.17 Конституції України гарантує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки.
Держава закріплює права громадян, у тому числі
й трудові. Вона не повинна втручатися у використання прав і свобод, але зобов’язана забезпечити їх реалізацію і захист [18, c.69]. Держава зацікавлена у збереженні трудового потенціалу, в стабільній ситуації. Вона втручається у зазначене регулювання з метою соціального захисту працюючих. Держава здійснює протекціоністську політику
щодо найманих працівників, підтримуючи їх як
слабшу сторону у відносинах з роботодавцями.
А.Нуртдінова, розглядаючи ліберальну
модель розв’язання проблем, виникаючих при
регулюванні трудових відносин, яка зводиться
до відмови від розвинутого законодавства про
працю і надання сторонам трудових відносин
самостійності при їх регулюванні, вважає неможливим її застосування в Росії. Автор відзначає,
що причини частого порушення трудових прав
працівників приховуються в недостатності правових заходів для реалізації вимог трудового законодавства [24, c.54-55].
Основу правового регулювання праці в
нашому суспільстві складають принципи трудового права. Вони органічно притаманні системі
трудового права і служать основою для спрямування подальшого розвитку системи трудового
законодавства. Але незважаючи на те, що галузеві принципи визнані “необхідним елементом
механізму правового регулювання” [34, c.62],
існують розбіжності серед учених щодо розуміння їх юридичної природи. Так, має місце розуміння принципів як складової частини права,
одного з його джерел [39, c.173, 177], “явища
більш високого рангу, хоча такого ж нормативного класу, як і норми права” [5, c.97]. Деякі
вчені прямо називають принципи права “найбільш загальними нормами, які діють у всій сфері правового регулювання і поширюються на
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всіх суб’єктів” [38, c.237]. На думку А.Ф.Нуртдінової, регулятивне значення принципів трудового права, хоч і не завжди очевидне в порівнянні з правовими нормами, тим не менше, істотне і
дає підставу без сумніву віднести їх до явищ нормативного характеру [25, c.229].
Як слушно підкреслює А.М.Колодій,
принципи права спрямовують і надають синхронності усьому механізму правового регулювання
суспільних відносин, досконаліше від інших
розкривають місце права у суспільному житті та
його розвитку [16, c.27]. Адже вони безпосередньо пов’язують зміст права з його соціальними
основами – тими закономірностями суспільного
життя, на яких дана правова система побудована
і які вона закріплює. Саме ця залежність зумовлює характер правотворчості, зміст правових
норм і методи реалізації права.
Радянська правова доктрина, відзначаючи
важливу роль принципів права у правотворчості
та правозастосуванні, водночас не визнавала за
ними статусу джерела права в буквальному розумінні слова, оскільки вважалося, що принципи
права не мають власної форми вираження, а володіють формою того акта, складовою частиною
змісту якого вони є. Не змінювало ситуації допущення аналогії права, тобто можливості розгляду справи, виходячи із загальних начал і смислу законодавства. Це пояснюється тим, як правильно підкреслює П.С.Пацурківський, що за умов
ототожнення права і закону, яке мало місце в радянський період, загальні начала і смисл законодавства належало виводити тільки із самого законодавства, а не з абстрактної “вищої ідеї” [26, c.52].
В Україні на сьогодні принципи права ще
не відіграють роль самостійного джерела права.
Це пояснюється тим, що Україні у спадок дісталося законодавство колишнього СРСР, в якому
була закладена ідеологія абсолютизації закону в
якості єдиного джерела права, а повільне реформування законодавчої бази не дозволяє позбутися даного недоліка.
Оскільки принципи права нерозривно
пов’язані з об’єктивними законами розвитку суспільства, то зрозуміло, що зі зміною характеру
суспільно-трудових відносин і змісту організації
праці відбуваються і відповідні зміни в основних
принципах трудового права.
М.І.Дембо у свій час правомірно звертав
увагу на те, що “в кожній галузі права один з
принципів має провідне значення для цементування даного комплексу правовідносин” [7, c.95].
У радянський час таким наріжним принципом,

на якому будувалась вся система соціалістичної
організації праці, був принцип загальності праці,
який покладав на всіх працездатних громадян
обов’язок працювати і надавав їм гарантоване
право на працю. В даний час роль такого принципу, на якому ґрунтується організація праці в
рамках ринкової економіки, виконує принцип
свободи праці.
На відміну від принципу загальності праці,
принцип свободи праці, як правильно підкреслює С.П.Маврін, надає кожній працездатній людині можливість цілком самостійно і незалежно
від будь-кого розпоряджатись своєю здатністю
до праці, але в той же час не гарантує реальне
забезпечення її конкретною роботою. Свобода
розпоряджатись своїми здібностями до праці
пов’язана з наданням індивідууму можливості
відмови від будь-якої діяльності або самостійним
вибором роду діяльності (в якості самостійно чи
несамостійно господарюючого суб’єкта) і форми
застосування своїх здібностей до праці (трудоправової, цивільно-правової, адміністративно-правової), місця діяльності (конкретний регіон чи населений пункт як у межах Росії, так і за її межами,
конкретний роботодавець). Крім того, вказує автор,
свобода праці передбачає кожному можливість самостійного працевлаштування або при сприянні
держави, об’єднуватись з іншими працівниками
для захисту своїх інтересів, брати участь у страйках, використовувати різні форми юридичного захисту своїх прав та інше [29, c.60-61].
Аналіз розвитку свободи праці в нашій
країні, зазначає В.Жернаков, дає підстави для
висновку, що правовий зміст цього явища не залишався постійним, упродовж десятиліть він
суттєво змінювався, відбиваючи зміни у суспільстві, його ідеології [10, c.35]. Так, у 50-х роках
свобода знаходила закріплення у принципах трудового права як свобода від експлуатації, від
безробіття, як “вільна” дисципліна трудящих [41,
c.266]; у 60-ті – на початку 70-х років це була
свобода від експлуатації та “справжня свобода
трудового договору” [1, c.56; 35, c.74-75]; та ж
справжня свобода трудового договору – наприкінці 70-х [33, c.89]; свобода вибору професії,
місця та роду занять – на початку 80-х [36, c.74];
свобода вибору місця та роду діяльності з урахуванням інтересів суспільства – наприкінці 80-х
років. Наприкінці 90-х років свободу праці розуміють як найважливіший елемент свободи людини і громадянина, гарантований Конституцією, який проявляється у забезпеченні кожному
права вільно розпоряджатись своїми здібностями
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до праці, тобто зробити добровільний і самостійний вибір [32, c.422].
У питанні, до яких саме принципів (загальних, галузевих чи інституційних) треба відносити свободу праці, донедавна переважала думка, що це – принцип інституту трудового права.
Першим серед радянських учених вийти за рамки свободи праці як інституційного принципу
здійснив спробу Р.Лівшиць, який вважав, що
свобода праці проявляється не тільки у свободі
трудового договору, а й охоплює важливі трудові права робітників і службовців, які закріплено
законом [21, c.52].
Тому можна сказати, що саме принцип
свободи праці кожної людини є сьогодні основною і центральною ідеєю регулювання праці в
сучасних умовах. Разом з тим, як слушно підкреслюють Н.Б.Болотіна і Г.І.Чанишева, сучасний
розвиток цивілізації на одне з перших місць висуває ідею всесвітнього захисту прав людини у
сфері застосування праці. Цей постулат, що закріплений у загальновизнаних міжнародних актах, вимагає перегляду традиційних підходів і
оцінок. Зокрема, мусимо констатувати, що принципи свободи і рівності праці в умовах кризового
стану економіки України носять багато в чому
декларативний характер. Зростаючий рівень безробіття, фактичне закриття багатьох підприємств, скорочення витрат з держбюджету на такі
життєво важливі сфери, як охорона здоров’я, соціальне забезпечення, мізерні розміри допомоги
по безробіттю, - все це зводить нанівець проголошення таких принципів. Недостатньо проголосити принцип, необхідно узгодити його реалізацію в цілому комплексі заходів щодо його забезпечення [40, c.87].
Нині, коли спостерігається активний процес децентралізації правового регулювання, особливо у сфері майнових і трудових відносин,
роль принципів права у забезпеченні правильного, науково обґрунтованого співвідношення централізованого і децентралізованого регулювання
набуває актуального значення. Централізацію і
децентралізацію в праві не можна уявляти як існування двох незалежних сфер функціонування. На
думку Р.Кондратьєва і О.Гернего, якщо визнати за
доведене положення, відповідно до якого кожний
принцип права реалізується в окремих правових
нормах (через норми), то можна вважати, що необхідна для системи права єдність норм і правильне
співвідношення централізованого і децентралізованого регулювання забезпечуються саме відповідними правовими принципами [19, c.45].
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СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕВІЗНИКА
Серед страхових компаній страхування цивільної відповідальності перевізника вважається
одним з найбільш ризикових видів страхування.
Незважаючи на це, в багатьох країнах світу воно
вже має тривалу історію. Для України страхування відповідальності перевізника порівняно
нове. Більшість видів страхування відповідальності перевізника в Україні (окрім страхування
відповідальності морського перевізника і виконавця робіт, пов’язаних із обслуговуванням морського транспорту, а також страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків
при перевезенні небезпечних вантажів [1, Ст.7])
здійснюються в добровільній формі. Тому в ролі
страхувальника може виступати будь-яке транспортне підприємство, створене у передбаченому
законодавством порядку, яке займається внутрішніми чи міжнародними перевезеннями й отримало відповідну ліцензію.
Страховиком визнається створена у визначеному законодавством порядку юридична особа, яка отримала ліцензію на право страхування
відповідальності. Якщо ж об’єктом страхування
є зобов’язання перевізника перед митними органами щодо доставлення підакцизних товарів, які
переміщуються транзитом через територію України до митниці призначення, то страхова компанія повинна отримати на це спеціальну ліцензію.
Для отримання цієї ліцензії страхова компанія
повинна виконати ряд вимог: 1) розмір статутного фонду повинен становити не менше 150 тис.
ЕКЮ; 2) досвід страхової діяльності повинен
бути не менше 2 років, з них не менше року – по
страхуванню відповідальності; 3) необхідно подати ряд документів [3, пп.3-6]. У зв’язку із прийняттям Закону України “Про страхування” у
новій редакції, перша вимога вже застаріла,
оскільки на сьогодні статутний фонд страховика,
який займається видами страхування іншими,
ніж страхування життя, повинен становити 1
млн. євро [1, Ст.30]. Тому вказана норма повинна
бути якнайшвидше адаптована до вимог Закону
України “Про страхування”.
Об’єктом страхування можуть бути майнові інтереси перевізника, пов’язані з: 1) відповідальністю за втрату, псування чи пошкодження
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вантажу за договором перевезення; 2) відповідальністю за шкоду, заподіяну пасажирам та їх багажу під час перевезень; 3) обов’язком відшкодувати шкоду, заподіяну життю, здоров’ю чи
майну фізичних осіб, або майну юридичних осіб
(тобто страхування цивільної відповідальності
перевізника як власника джерела підвищеної небезпеки) [8, с.23]; 4) відповідальністю за забруднення навколишнього середовища. За бажанням
страхувальника в договір страхування може бути
введений ризик настання відповідальності перевізника за шкоду, заподіяну вантажу в результаті
затримки в доставці [10, с.341].
Договір страхування відповідальності перевізника укладається на підставі письмової заяви страхувальника, в якій страховик зазвичай
вимагає вказати [6, с.105]: регіон діяльності перевізника, вид вантажу, тривалість роботи в якості перевізника, обсяг послуг за останній рік, відомості про транспортний засіб, відомості про
пілотів, водіїв, капітанів суден та інші відомості,
які мають суттєве значення для визначення ступеня страхового ризику.
Страхове відшкодування виплачується безпосередньо вантажовласникам, пасажирам чи
третім (потерпілим) особам, за винятком випадку, коли після визначення розміру збитків і суми
страхового відшкодування страхувальник самостійно компенсує збиток у необхідному розмірі.
Окрім цього, у правилах страхування чітко окреслюється коло осіб, яким страхове відшкодування не може бути виплачено в будь-якому разі.
Страховик не задовольняє вимоги [8, с.24]: 1)
осіб, які працюють у страхувальника або їх
спадкоємців про відшкодування шкоди, заподіяної в результаті смерті чи втрати працездатності
при виконанні працівником страхувальника своїх трудових обов’язків; 2) осіб, які працюють у
страхувальника, про відшкодування збитків у
зв’язку з пошкодження, псуванням чи втратою
належного їм майна в період його знаходження
на застрахованому транспортному засобі при
виконанні службових обов’язків; 3) третіх осіб
про відшкодування заподіяних збитків у зв’язку з
пошкодженням чи втратою майна, прийнятого
страхувальником в оренду, лізинг чи під заставу.
Все вищевикладене характеризує страхування
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відповідальності перевізника загалом і поширюється на всі його різновиди: страхування відповідальності авіаперевізника, страхування відповідальності морського перевізника, страхування
відповідальності автоперевізника.
Страхування цивільної відповідальності
авіаперевізника. В першу чергу запровадження в
Україні даного виду страхування відповідальності було пов’язано з припиненням існування особистого страхування від нещасних випадків при
повітряних перевезеннях. Згідно з Положенням
Кабінету Міністрів України про обов’язкове
особисте страхування від нещасних випадків на
транспорті від 14.08.1996 р. особисте страхування від нещасних випадків проводиться на всіх
видах транспорту, крім повітряного [2, п.1]. До 4
жовтня 2001 р. страхування відповідальності повітряного перевізника і виконавця повітряних
робіт, а також страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за збитки, які могли
бути завдані ним при виконанні авіаційних робіт,
проводились в обов’язковій формі. Згідно з Законом України про внесення змін до Закону
України “Про страхування” вказані види страхування перейшли в ранг добровільних [1, Ст.6].
Незважаючи на це, зміст статті 30 Повітряного
кодексу України досі вимагає наявності на повітряному судні, яке здійснює перевезення свідоцтва про страхування відповідальності щодо відшкодування збитків, в тому числі перед третіми
особами. Оскільки лише Закон України “Про
страхування” встановлює обов’язкові види страхування в Україні, в даному разі ми маємо колізію норм. У зв’язку з цим автор вважає, що не
варто було скасовувати вказаний вид обов’язкового страхування, а навпаки, зобов’язати страхувати цивільну відповідальність не лише морських та повітряних перевізників, але й залізничних і автомобільних. Це зняло б тягар із пасажирів, які змогли б самі визначати, чи потрібне
їм взагалі особисте страхування від нещасних
випадків на транспорті, а якщо так, то й обирати
самостійно страхову компанія для захисту власного майнового інтересу.
Договір страхування відповідальності авіаперевізника укладається на підставі заяви авіакомпанії. Страховиками можуть виступати юридичні
особи, створені в порядку, передбаченому законодавством, які отримали відповідну ліцензію, а також є членами Авіаційного страхового бюро (Повітряний кодекс України – Ст.103 абз.2). В договорі
обов’язково повинен бути визначений ліміт відповідальності страховика, який визначається,

виходячи з розрахунку кількості всіх пасажирських крісел, передбачених сертифікатом повітряного судна, і повинен забезпечувати такі розміри: – за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю
пасажирів: 1) при виконанні польотів у межах
України – з розрахунку еквіваленту 20 тис. дол.
США за кожне пасажирське крісло [4, Ст.22 п.1];
2) при виконанні міжнародних польотів – у межах та на умовах, передбачених міжнародними
угодами або законодавством країни, на території
якої була заподіяна шкода; – за шкоду, заподіяну
багажу та вантажу: із розрахунку еквіваленту
20 дол. США за 1 кг; за всі речі, що перебувають
у пасажира, – у розмірі 400 дол. США.
Отже, якщо перевезення здійснюються на
території України або між країнами колишнього
СРСР та іншими країнами – учасницями “Варшавської системи”, відповідальність перевізника
визначається нормами останньої. Відзначимо,
що окремі країни визначили власні, підвищені,
порівняно із загальноприйнятими, ліміти. Наприклад, у США ліміт відповідальності у разі загибелі
пасажира складає приблизно 300 тис. дол., у Франції – 100 тис. дол. [11, с.141, 147], у Німеччині – 320
тис. DM [7, с.521], а в Японії, починаючи з 1992
року уряд взагалі відмовився від установлення меж
виплат пасажирам, тому авіакомпанії несуть необмежену відповідальність за спеціальним контрактом [8, с.26].
Іншим різновидом є договір страхування
цивільної відповідальності авіаперевізника (експлуатанта повітряного судна) перед третіми особами. В даному разі необхідно дати правильне
тлумачення поняття “треті особи”, оскільки чинне цивільне законодавство не наводить такого
визначення. На думку автора, до числа третіх
осіб належать усі ті особи, які не є учасниками
договору авіаційного страхування, пасажири,
сам страхувальник, а також фізичні та юридичні
особи, котрі виступають від його імені. Під збитком при страхуванні відповідальності перед третіми особами розуміють смерть, тілесне ушкодження або збиток, завданий майну третіх осіб
на поверхні землі і поза повітряним судном у
результаті фізичного впливу корпусу судна або
особи чи предмета, що випали з нього.
Страхування відповідальності морського
перевізника та судновласника. Згідно із переліком, наведеним у ст. 242 Кодексу торговельного
мореплавства України (далі – КТМУ), та ст. 7
Закону України “Про страхування”, одним із
об’єктів страхування можуть виступати майнові
інтереси судновласника чи морського перевізни-
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ка, пов’язані з їх обов’язком, у порядку, визначеному законодавством, відшкодувати шкоду заподіяну життю, здоров’ю та майну фізичних і
юридичних осіб. У зв’язку з цим ризики, які існують при страхуванні відповідальності судновласників і морських перевізників, автор умовно
поділив на такі групи: ризики, пов’язані із заподіянням шкоди життю і здоров’ю третіх осіб;
ризики, пов’язані із заподіянням шкоди майну
третіх осіб (не задовольняються претензії, висунуті в зв’язку з втратою готівки, документів,
дорогоцінного металу чи каміння, цінних паперів
тощо [11, с.120]); ризики, пов’язані із заподіянням шкоди навколишньому природному середовищу; ризики, які виникають з претензій компетентних органів (відшкодовуються витрати на
вилучення уламків судна, штрафи за порушення
митного чи імміграційного законодавства); ризики за особливими видами договорів; ризики судновласника.
Страхувальниками за договором можуть
виступати юридичні та фізичні особи, як власники морських суден, так і організації, які займаються вантажними та пасажирськими перевезеннями (орендарі, фрахтувальники). Страховик,
відповідно, повинен у встановленому порядку
отримати ліцензію на право займатися страхуванням морських ризиків. Нормативними актами, а також умовами договору страхування відповідальності морського перевізника передбачаються події, які не визнаються страховими випадками. У зв’язку з цим, страховиком не відшкодовуються збитки, які виникли внаслідок: 1)
наміру або грубої необережності страхувальника, відправника, одержувача, а також їх представників; 2) природних властивостей вантажу або
неналежної тари; 3) відправлення судна в неморехідному стані; 4) дії ядерного вибуху, радіації;
5) різного роду військових заходів та їх наслідків, захоплення, страйків, а також конфіскації,
реквізиції, арешту або знищення судна чи вантажу на вимогу військових або цивільних властей.
При міжнародних морських перевезеннях
відповідальність судновласників здебільшого
визначається міжнародними правилами. При
цьому вантажні та пасажирські перевезення регулюються різними правилами. Так, для вантажних перевезень застосовуються: Гаагзькі правила, прийняті в 1924 р. у місті Брюсселі; Гаагзькі
правила Вісбі, підписані в 1966 р.; Гамбурзькі
правила, прийняті в 1978 р. Обмеження відповідальності морського перевізника за фізичну
шкоду, заподіяну життю та здоров’ю пасажирів,
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працівників та третіх осіб визначається Афінською та Лондонською конвенціями.
Страхування відповідальності автоперевізника. Договір страхування відповідальності
автоперевізника укладається з автотранспортною
організацією на випадок виникнення збитків, які
пов’язані з експлуатацією автотранспорту як засобу перевезення та обумовлені претензіями про
компенсацію завданої шкоди зі сторони осіб, які
уклали із перевізником договір на перевезення
вантажу. Укладення договору страхування відповідальності із перевізниками, які займаються
внутрішніми перевезеннями, здійснюється на
загальних підставах. Якщо автотранспортна організація займається міжнародними перевезеннями, то страховий захист будується згідно з
міжнародними конвенціями, зокрема Конвенцією про договір міжнародних перевезень вантажів по шляхах, підписаною в 1956 році зі змінами, внесеними Протоколом від 5 липня 1978 року; Митною конвенцією про перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП від 14.11.1975
року та ін. Перша конвенція вступила в дію для
СРСР 1 серпня 1986 року, а друга стала обов’язковою для України з 15 липня 1994 року.
У відповідності з національним законодавством та нормами міжнародного права перевізник несе відповідальність за повну чи часткову
втрату вантажу або його пошкодження з моменту прийняття вантажу до перевезення і до моменту здачі його відповідним особам, а також за
прострочення в доставці. Протокол про договір
міжнародних перевезень вантажів по шляхах від
5 липня 1978 р. установлює обмеження відповідальності автоперевізника у розмірі 8,33 спеціальних прав запозичення (SDR – умовна розрахункова одиниця, прийнята Міжнародним валютним фондом) за 1 кг пошкодженого чи втраченого вантажу.
Встановлення розміру страхової премії залежить від багатьох факторів: розміру ліміту
відповідальності страховика, об’єму двигуна
транспортного засобу, вартості транспортного
засобу, строку його експлуатації, кількості місць,
вантажопідйомності, а також рівня професійної
майстерності водія. Більшість страхових компаній обчислюють річні ставки премії, виходячи з
обсягу річного збору платежів за перевезення [9,
с.479]. Такий метод вважається найбільш ефективним, оскільки інші показники не дають можливості максимально визначити ступінь ризику,
а отже, і розмір плати за його страхування.
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Перелік ризиків, які приймаються на страхування, зазвичай містить: 1) відповідальність
автоперевізника за пошкодження, псування чи
загибель вантажу при перевезенні і за непрямі
збитки, які виникли внаслідок таких обставин;
2) відповідальність автоперевізника за помилки та
недоліки в роботі його працівників; 3) відповідальність автоперевізника перед митними органами
[6, с.110-115] (ліміт відповідальності страховика
встановлюється в межах 50.000 дол. США [5]); 4)
відповідальність перед третіми особами у випадках заподіяння шкоди вантажем. Дія договору
страхування поширюється лише на ті території і
напрямки, які визначені в страховому полісі. Тому,
якщо територія або напрямки змінюються без узгодження зі страховиком, він може відмовитись відшкодувати збитки третіх осіб, завдані поза територією, передбаченою договором страхування.
Отже, страхування відповідальності перевізника за шкоду, яка може бути заподіяна пасажирам, вантажовласникам чи третім особам під
час перевезення, – це правовий спосіб забезпечення виконання як договірного, так і позадоговірного (деліктного) зобов’язання перевізника.
Саме тому страхування цивільної відповідальності перевізника є не лише необхідним та ефективним інструментом захисту майнових інтересів
перевізника, але й забезпечує повне (в межах ліміту, передбаченого в договорі страхування) і
швидке відшкодування шкоди, заподіяної потерпілим особам.
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V.M.Nikiforak
LIABILITY INSURANCE OF THE CARRIER
Summary
In the article the features of rise, development and functioning of the basic kinds of civil liability
insurance of the carriers are opened: liability insurance of the air carriers, liability insurance of the marine
carriers, liability insurance of the auto carriers.
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ЗМІСТ ПРАВОВІДНОСИН ПО ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОМУ ДЕРЖАВНОМУ
СОЦІАЛЬНОМУ СТРАХУВАННЮ
Світова доктрина соціального забезпечення полягає в тому, що будь-яка особа, яка не має
достатніх засобів до існування і яка не може власними зусиллями заробляти собі на життя, утримувати себе і свою сім'ю, повинна мати право на
забезпечення за рахунок суспільства. Відносини
по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню зобов'язують суб'єктів: страхувальника, застрахованого і страховика проводити певні дії по страхуванню працюючих, накопиченню певних грошових коштів та розподілу їх при настанні визначених у законі страхових
випадків. Усі ці зобов'язання мають майновий
характер. З установленням страхових правовідносин кожна з сторін набуває певного комплексу
прав та обов'язків. Специфіка змісту правовідносин по державному соціальному страхуванню
проявляється не тільки в особливостях їх суб'єктів та об'єктів, а й у змісті цих відносин, характеристика яких дозволяє повніше розкрити поняття
та їх особливості.
В загальній теорії права існують різні точки зору щодо змісту правовідносин. Одні автори
вважають, що зміст правовідносин становлять
правомочність та обов'язки суб'єктів цих правовідносин [1], інші - поведінка їх учасників, дії
суб'єктів правовідносин. Так, С.С.Алексєєв під
змістом правовідносин розуміє взяті в єдності
суб'єктивні права та юридичні обов'язки [2].
Л.С.Явич вважає, що юридично значимі дії суб'єктів цих відносин виявляються безпосереднім
змістом правовідносин, що створюються [3]. На
думку С.Ф.Кочекьяна, норми права, що регулюють поведінку людей і наслідком цього регулювання є відносини, що виникли [4].
Ми підтримуємо думку тих вчених, які під
змістом правовідносин розуміють суб'єктивні
права та юридичні обов'язки суб'єктів правовідносин. Суб'єктивним є право, що належить суб'єкту. Про поняття суб'єктивного права в соціальній літературі існують різні концепції. Так,
С.Н.Братусь пропонує визначити суб'єктивне
право як міру можливої або дозволеної поведінки самого уповноваженого [5]. Н.І.Матузов вважає, що суб'єктивне право виступає як правоповедінка, право-вимога, право-користування,
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право-вимагання [6]. Найбільш повне визначення
суб'єктивного права, на наш погляд, дав
Н.Г.Александров, який вважає, що суб'єктивне
право характеризується єдністю трьох можливостей: 1) вид і міра можливої поведінки для самого власника суб'єктивного права; 2) можливість
вимагати відомої поведінки від інших осіб, поведінки, яка б забезпечила реалізацію першої
можливості; 3) можливість застосування в необхідних випадках примусової сили державного
апарату для здійснення другої можливості [7].
На думку деяких авторів третю можливість
не слід включати в суб'єктивне право, оскільки
вона здійснюється не паралельно з іншими, закріпленими в суб'єктивному праві можливостями, а властива їм самим, оскільки без цього вони
не були б юридичними можливостями. Ми не
можемо підтримати цю концепцію, оскільки можливість поведінки і можливість вимагати певної поведінки юридичною можна визнати тільки
тоді, коли вони пов'язані з правом звернутись у
необхідних випадках за сприянням до державних
органів. Таким чином, третій елемент суб'єктивного права дозволяє відрізняти юридичні права
від реальних. Ще М.Г.Александров свого часу
відзначав специфіку суб'єктивного права як правової категорії у порівнянні з моральними правилами, які не охороняються примусовою силою
держави [8].
Наявність значної кількості визначення
понять суб'єктивного права пояснюється, на наш
погляд, виключно багатим змістом, багатством
граней цього поняття, що призводить до виділення і підкреслення кожним дослідником тих
сторін явища, яке ним аналізується, які він вважає найбільш суттєвими до висхідної позиції
свого дослідження. Разом з тим, необхідність
подальшої розробки теорії суб'єктивних прав
виставляє на перший план у даний час завдання
розробити загальне визначення поняття суб'єктивного права, "очищення" його від другорядних
ознак і підсумовуючого лише його найбільш істотні, основні, характерні риси. На наш погляд,
суб'єктивним правом є забезпечена законом можливість певної поведінки суб'єкта з метою оволодіння соціальним благом. Вказівка на забезпе-
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ченість суб'єктивного права законом передбачає
можливість звернення за державним захистом;
поведінка суб'єкта включає і такий варіант цієї
поведінки, як вимога вчинити певні дії; вказівку
на те, що мова йде про певну поведінку, має на
увазі, що межі, рамки цієї поведінки окреслені
законом, правовою нормою з метою правильного
поєднання інтересів особи і суспільства, громадянина і держави.
Таким чином, характерні риси суб'єктивного права полягають у тому, що воно: 1) належить суб'єкту (особі); 2) основане на нормах суб'єктивного права; 3) являє забезпечену законом
можливість певної поведінки суб'єкта (особи); 4)
спрямовано на досягнення того чи іншого соціального блага; 5) забезпечується загальними (економічними, політичними, ідеологічними, організаційними) та спеціальними (юридичними) гарантіями; 6) здійснюється в інтересах носія суб'єктивного права (особи) і суспільства у цілому, є
однією з форм поєднання цих інтересів.
Реалізація суб'єктивного права забезпечується і гарантується законом. Його охорона і захист здійснюється у судовому, адміністративному або іншому, встановленим законом порядку.
Суб'єктивне право нерозривно пов'язане з юридичним обов'язком, оскільки правовідносини
являють собою такий природний зв'язок, який
стосовно до одної сторони проявляється як суб'єктивне право, а до другої, - як юридичний
обов'язок. Категорія суб'єктивного права і юридичного обов'язку виражає різні, але взаємообумовлені позиції різних осіб в одному і тому ж
правовідношенні [9].
З цього приводу в юридичній літературі
також відсутня єдина точка зору. Більшість вчених визначають поняття юридичного обов'язку
через вказівку на належну поведінку особи, що
відповідає суб'єктивному праву іншої особи, інші, – як необхідність певної поведінки [10].
Ю.К.Толстой висловив думку, що через категорію "можливості" слід визначати не тільки суб'єктивні права, а й обов'язки [11]. При цьому
автор стверджує, що в зобов'язаної особи, не дивлячись на загрозу покарання, є вибір: виконувати чи не виконувати обов'язки [12].
На наш погляд, у даному випадку змішується два різних поняття: суб'єктивний обов'язок
і реальна поведінка суб'єкта. Суб'єктивний обов'язок завжди виступає через повинність. Можливість же поступати правомірно чи неправомірно є фактичною поведінкою. У даному випадку

ми зустрічаємось з процесом виконання обов'язків, але не її сутністю.
Правовий обов'язок як і суб'єктивне право,
включає в собі три елементи: 1) вид і міру належної поведінки кожного учасника правових відносин; 2) вимогу додержання належної поведінки іншою особою, яке забезпечувало б реалізацію першого елементу; 3) і, нарешті, можливість
використання державного примусу для забезпечення належної поведінки. В загальнотеоретичному плані правовий обов'язок - це закріплення в
нормі права вимоги до суб'єкта, яка виражає соціально-обумовлену необхідність певної поведінки, що забезпечена можливістю державного
примусу суб'єктів до такої поведінки.
З точки зору видів правових обов'язків слід
відрізняти: 1) обов'язки, що появляються у суб'єктів із правових дій, які заохочуються суспільством та державою, є обов'язковими, але не примусовими [12]; 2) обов'язки, що виникають із
деліктних ситуацій і мають примусовий характер. Вони є як би "відповіддю" права на правопорушення, що скоюються. За характером правові обов'язки можуть класифікуватись як обов'язки активного і пасивного типу. До активних
відносяться такі обов'язки, які обґрунтовуються
діями суб'єктів, що направлені на виконання зобов'язань. Суть пасивних правових обов'язків
полягає в утриманні від суспільно шкідливих
дій, що зафіксовані у заборонах тієї чи іншої галузі права.
Суб'єктивне право громадян на допомоги
по державному соціальному страхуванню, як і
всяке інше активне право громадянина, також
включає в собі вказані три види можливостей.
Можливість користуватись певним соціальним
благом найбільш повно відображає матеріальну
сутність і дійсність суб'єктивного права у правовідносинах, що розглядаються. Суб'єктивне право на соціальне забезпечення є право на одержання відповідних матеріальних благ (пенсій,
допомог тощо). У матеріальних правовідносинах
по забезпеченню допомогами по державному
соціальному страхуванню один з його учасників
- фізична особа - для задоволення свого інтересу
має право на одержання допомоги, а другий учасник - фонд, установа, організація - несе відповідний цьому праву обов'язок виплачувати допомогу на умовах, які зазначені у законі.
Суб'єктивні права та обов'язки в цих правовідносинах будуть різними, залежно, поперше, від того, чи йде мова про процедурні відносини про призначення допомоги чи про мате-
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ріальні правовідносини забезпеченню допомогами; по-друге, з урахуванням того, що із названих
типів правовідносин об'єднує декілька видів самостійних правовідносин, в яких, незважаючи на
загальні риси, є й особливості.
Зобов'язаним суб'єктом, другою стороною
правовідносин по забезпеченню допомогами по
державному соціальному страхуванню виступають державні фонди: Фонд соціального страхування, Фонд загальнообов'язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття,
Пенсійний фонд України, Фонд медичного страхування, Фонд здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення України. Протягом
довгого часу в радянський період таким суб'єктом визнавались фабричні, заводські, місцеві комітети професійних спілок. Така точка зору відповідала тим повноваженням, якими були наділені професійні спілки після ліквідації в 1933
році Наркоматів праці і передачі їх повноважень
профспілкам.
Соціально-економічні реформи, що проводяться в Україні, призвели до радикальних змін в
житті суспільства: здійснена лібералізація економіки, проведений перший етап приватизації,
ліквідована система централізованого планування і управління. В той же час розвиток економіки
в умовах перехідного періоду супроводжується
високою інфляцією, зниженням рівня життя, не
своєчасною виплатою заробітної плати, пенсій та
допомог. Тому одним із пріоритетних завдань
держави на сучасному етапі є докорінне покращення соціального забезпечення населення,
створення надійних правових гарантій реалізації
права громадян України на матеріальну допомогу при втраті працездатності, на випадок безробіття тощо. В реалізації цих завдань важлива
роль відведена соціальному страхуванню - одній
із основних форм соціального забезпечення, яке
активно використовується для покращення соціальних послуг і охорони здоров'я громадян.
Разом з тим, існуюча система соціального
страхування ще не в повній мірі відповідає наявним умовам господарювання. Вона повинна бути
направлена перш за все на активізацію факторів,
що стимулюють високоефективну, продуктивну
працю, підвищення та активізацію на цій основі
особистої участі працівників в своєму соціальному забезпеченні і страхуванні, захисті від безробіття тощо. Не випадково, реалізуючи завдання щодо соціального захисту населення, держава
наділила саме профспілки захисною функцією і
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закріпила за ними ряд гарантій і прав в сфері
управління соціальним страхуванням.
Активне і компетентне здійснення профспілковими органами функції управління соціальним страхуванням сприяє реалізації прав і законних інтересів працівників. Саме ефективність
функціонування системи профспілкових органів
в сфері управління соціальним страхуванням в
значній мірі залежить від компетенції цих органів, законності і обґрунтованості управлінських
рішень та їх реалізації. Тому дуже важливо, щоб
кожний профспілковий орган діяв в межах своєї
компетенції.
Закон України "Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності" від 15 вересня 1999
року визначає характер і обсяг компетенції
профспілкових організацій, які в свою чергу залежать від рівня цього органу, територіальних і
галузевих меж діяльності комітету профспілки
[13]. Так, відповідно до ст. 24 цього закону та
Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14
січня 1998р. [14], профспілки, їх об'єднання беруть участь в управлінні державним соціальним страхуванням, соціальним забезпеченням,
покращенні житлових умов та інших видів соціального захисту працівників. Слід зазначити, що
перелік соціальних прав, що захищаються профспілками, їх об'єднаннями, первинними профспілковими організаціями в названому законі
залишаються відкритими, це дає можливість
профспілкам доповнювати і розвивати їх в своїх
статутах. Наприклад, вони можуть брати участь
у формуванні соціальних програм, що розробляються державними органами та органами місцевого самоврядування, в розробленні порядку і
розмірів індексації грошових доходів населення,
основних критеріїв життєвого рівня населення.
Важливою гарантією активної і безпосередньої участі профспілок у вирішенні соціальних
питань є надання їм нарівні з іншими соціальними партнерами прав на паритетну участь в управлінні державними фондами соціального страхування, зайнятості, медичного страхування, пенсійними та іншими фондами, що формуються за
рахунок страхових внесків, а також право на
профспілковий контроль за використанням цих
фондів. Сьогодні в Україні діє значна кількість
профспілкових об'єднань. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Питання Фонду соціального страхування України" від 31 серпня 1998 року № 1351 Кабінет Міністрів України
погодився з пропозицією профспілок, що всеук-
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раїнські профспілки і профспілкові об'єднання,
які на 1 січня 1998р. управляли коштами соціального страхування, продовжують здійснювати
зазначене управління в рамках Фонду соціального страхування [15]. Визначені принципи та загальні засади державного соціального страхування, конкретизовано його види, суттєво оновилися та розширюються форми і методи управління Фондом соціального страхування України.
Фонд соціального страхування став єдиним органом, який в межах наданих йому повноважень здійснює керівництво та управління обов'язковим державним соціальним страхуванням.
В сучасних умовах реформування системи соціального страхування проводиться без належної
координації всіх компонентів системи соціального захисту в результаті чого намітилися так
звані диспропорційність при формуванні відповідних фінансових джерел і незбалансованість загальної величини страхових платежів, що не забезпечує належний соціальний захист працівників, в
результаті чого на трудові колективи лягає непомірний тягар сукупних платежів по страхуванню.
Це обумовлено в першу чергу тим, що, хоча сьогоднішні реформи і торкнулися важливих
аспектів соціального захисту населення, механізм їх реалізації продовжує базуватися на старій
системі розподільчих відносин і зрівняйлівських
уявленнях про соціальну справедливість. На відміну від країн з розвинутою ринковою економікою в Україні при плануванні коштів на соціальне страхування не оцінюється фінансове навантаження на платників, страховики відсторонені
від участі в управлінні фондами, розмір страхових виплат не пов'язаний з рівнем професійного і
соціального ризику, а також об'ємом прав і гарантій страховиків і застрахованих. В рамках системи соціального страхування продовжують діяти різні стандарти соціального захисту, що веде
до дискримінації окремих прошарків громадян.
Більше того, різні форми соціального захисту не
пов'язані з розмірами платежів у відповідні фонди. Це відноситься до системи дострокових
(пільгових) пенсій, до санаторно-курортного обслуговування, до розмірів допомог по тимчасовій непрацездатності. В результаті при однакових розмірах внесків по соціальному страхуванню рівень соціального захисту окремих категорій працівників суттєво відрізняється. Крім того,
діючий порядок сплати підприємствами страхових внесків викликає серйозні заперечення зі
сторони підприємств які забезпечують високий
рівень оплати праці (хоча їх питома вага порів-

няно невелика), і в першу чергу недержавних
підприємств. Їх керівники і працівники аналізуючи розмір своїх внесків в систему соціального
страхування і забезпечення, не безпідставно вважають їх завищеними і висловлюються за вихід
із загальної системи соціального страхування та
створення самостійних систем соціального страхування для підприємств різних форм власності.
Необхідно вказати на ще один серйозний
недолік проведення реформ в даній сфері - найбільша увага приділяється організаційним і фінансовим питанням. Процес децентралізації та
створення автономної системи страхування і забезпечення вимагає формування відповідної інфраструктури, яка б забезпечувала належний рівень соціальних послуг. Закон про профспілки
передбачив чимало аспектів взаємовідносин між
роботодавцем і профспілками, та в умовах тяжкої економічної ситуації, в котрій знаходяться
багато підприємств, реалізація всього спектру
обов'язків, передбачених законом, може лягти
тяжким тягарем на роботодавця, тому саме
профспілкам, як соціальним партнерам, слід врівноважено підходити до вирішення цих проблем.
Це відноситься до медичного обслуговування,
служб допомоги безробітним і особливо до системи соціального захисту потерпілих на виробництві, оскільки системи медичної, соціальної і
професійної реабілітації фактично відсутні. На
нашу думку, головним сьогодні в умовах широкомасштабної економічної кризи є збереження
системи участі профспілок у соціальному страхуванні як важливого фактору соціального захисту людей, в повноваженнях яких завжди повинен відбиватися принцип рівності сторін у відносинах щодо соціального партнерства.
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Стаття надійшла до редколегії 14.10.2001 р.
M.Bodnaruk
CONTENT OF LAW RELATIONS IN OBLIGATORY STATE SOCIAL INSURANCE
Summary
Law relations in the obligatory for all state insurance have been studied in the article. It is stated that
the mentioned relations are compulsory, and within their functions an insured person/party, an insurer and a
state-insurer have rights and duties defined by law. Specific character of rights and duties of the subjects of
insurance law relations is shown not only in their peculiarities, but also in the content of these relations.
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ПРИНЦИП НЕСУМІСНИЦТВА ДЕПУТАТСЬКОГО МАНДАТУ
Принцип несумісності представницького
мандату і певних посад також набув свого закріплення і в українському законодавстві, але процес його становлення проходить досить складний шлях. На сьогодні можна виділити три етапи
його розвитку: 1) з 24 серпня 1991року по 8 червня 1995 року; 2) з 8 червня 1995 року по 28 червня 1996 року; 3) з 28 червня 1996 року і по нині.
На першому етапі розвитку принципу несумісності представницького мандату народний депутат
здійснював свої повноваження не на постійній
основі, що і зумовлювало відсутність відповідних обмежень на поєднання депутатської діяльності з іншими видами діяльності. Правовий статус народних депутатів на той час регулювався
Конституцією УРСР від 27 жовтня 1978 року із
внесеними до неї змінами та Законом України
“Про статус народного депутата України” від
21.11.1992 року з подальшими внесеними до
нього змінами та доповненнями.
Щодо Закону України “Про статус народного депутата України”, то частина перша статті
4 в редакції до 23 вересня 1994 року, теж не забороняла поєднання депутатської діяльності з
іншими видами діяльності. Вона зокрема передбачала, що народний депутат здійснює свої повноваження з частковим або повним звільненням
від виробничих або службових обов‘язків. Причому таке звільнення мало відбуватись за власним бажанням депутата у порядку переводу.
В частині другій статті містилась заборона зайняття іншою трудовою діяльністю лише Голові
Верховної Ради, його заступникам, головам постійних комісій Верховної Ради, їх заступникам,
секретарям постійних комісій, керівникам інших
постійних органів Верховної Ради України, які
працюють на постійній роботі у Верховній Раді
України, за винятком викладацької і наукової
роботи у вільний від роботи час. Тобто обмеження встановлювалось тільки визначеному колу

осіб і не розповсюджувалось на решту депутатів
[3, Cт.17]. Лише 23 вересня 1994 року до статті 4
Закону України “Про статус народного депутата
України” були внесені зміни, які передбачали
здійснення народним депутатом України своїх
повноважень з подальшим звільненням від виробничих або службових обов‘язків. Однак ці зміни не узгоджувалися зі статтями 93 і 111 Конституції України 1978 року [2, Ст.363].
Розходження з цими ж статтями містив і
Закон України “Про вибори народних депутатів
України” від 18 листопада 1993 року, який вимагав від кандидата в народні депутати України під
час його реєстрації у відповідній окружній виборчій комісії подання заяви про зобов‘язання звільнитись з попереднього місця роботи в разі обрання депутатом (пункт 2 статті 25) [4].
Другий етап розвитку пов‘язаний з Конституційним договором між Президентом та Верховною Радою України прийнятим 8 червня 1995
року. Після запровадження цього Договору встановлено обмеження на поєднання депутатської
діяльності з будь-якою іншою діяльністю, крім
викладацької, наукової та творчої [6, Ст.133].
Також було визначено, що народні депутати України працюють у Верховній Раді України на постійній основі. Тобто відбулось пряме закріплення
принципу несумісності представницького мандату
в нормативному акті вищої юридичної сили.
Третій етап розвитку ознаменовано прийняттям 28 червня 1996 року Конституції України.
На цьому етапі принцип несумісності представницького мандату і певних посад здобув своє
відображення в Основному Законі держави [1,
Ст.141]. Так, стаття 78 Конституції України закріпила положення про те, що народні депутати
України здійснюють свої повноваження у Верховній Раді України на постійній основі (частина
перша). Це означає, що для обраного народом
депутата робота в парламенті є основною і по-
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стійною на весь період його повноважень, що
одночасно повинно забезпечити ефективність
роботи самого парламенту та сприяти зростанню
професіоналізму парламентарія. Аналогічне положення передбачено частиною 3 статті 97 Конституції Російської Федерації, в якій визначено,
що депутати Державної думи працюють на постійній професійній основі. Такі ж норми містять
конституції більшості країн світу. Частина друга
статті 78 Конституції України містить заборону
депутату мати інший представницький мандат чи
бути на державній службі. Мета цієї заборони полягає у забезпеченні незалежності та неупередженості депутата при здійсненні ним своїх обов‘язків.
Положення цієї статті про неможливість
будучи депутатом мати інший представницький
мандат стосується мандатів Президента України,
депутата Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевої ради, сільського, селищного і міського голови. Однак з приводу цієї заборони
виникли питання вирішення яких відбулось за
допомогою звернення до Конституційного Суду
України. Так, 6 липня 1999 року Конституційним
Судом України прийнято рішення у справі за
конституційними поданнями 49 народних депутатів України і виконавчого комітету Вінницької
міської ради щодо офіційного тлумачення положень статей 38, 78 Конституції України, статей
1, 10, 12, частини другої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
(справа про сумісництво посад народного депутата України і міського голови). В пункті другому рішення прийнятого Конституційним судом
було визначено, що положення частини першої
статті 38 Конституції України, згідно з якими
громадяни мають право “вільно обирати і бути
обраними до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування”, в контексті положень частини другої статті 78 Конституції України треба розуміти так, що громадянину України
надано право вільно бути обраним до будь-якого
органу державної влади, зокрема до Верховної
Ради України, до органу місцевого самоврядування – сільської, селищної, міської, районної,
обласної ради, а також бути обраним сільським,
селищним, міським головою, але реалізувати набутий представницький мандат громадянин може тільки в одному з цих органів чи на посаді
сільського, селищного, міського голови.
Усі ці випадки неможливості суміщення
мандата парламентарія і посади державного
службовця ні в якому разі не можна сприймати
як обмеження прав наданих особі, вони лише
56

зумовлюють прийняття депутатом відповідного
альтернативного рішення щодо продовження
виконання представницьких функцій, чи переходу на посаду державного службовця. Про необхідність встановлення подібного переліку несумісних посад в Українському законодавстві
висловлювались М.Оніщук та В.Кампо. На їх думку, закріплення положення несумісності представницького мандата і перебування на державній
службі, яке знайшло відображення в Конституції
України вносить певну невизначеність [8].
Частина третя статті 78 Конституції України встановлює, що вимоги щодо несумісності
депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом. Тобто ця норма
Конституції носить відсилочний характер. Відповідно до Закону України “Про статус народного депутата України” від 17 листопада 1992 року
із наступними змінами та доповненнями цей статус несумісний із зайняттям будь-якою іншою
діяльністю за сумісництвом з отриманням матеріальної винагороди, за винятком викладацької,
наукової та літературної, художньої і мистецької
діяльності у вільний від роботи час (стаття 4).
Наявність винятку пояснюється тим, що творча діяльність має індивідуальний характер і відбувається у сфері науки, освіти та культури, що не
пов‘язано з використанням відповідних повноважень. Цією ж статтею закону зазначено, що народний депутат не може залучатися як експерт
органами попереднього слідства, прокуратури,
суду; входити до складу керівництва, правління
чи ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку; незаконно одержувати від іноземних урядів та іноземних і українських установ та підприємств незалежно від їх форм власності подарунки (винагороду); використовувати
свій депутатський мандат з метою, не пов‘язаною з депутатською діяльністю. На народного
депутата України покладається також обов‘язок
дотримуватись інших вимог та обмежень, які
встановлюються у законодавством про боротьбу
з корупцією.
У разі невиконання вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, Конституція України в статті 81 передбачає, що повноваження народного депутата
України припиняються достроково на підставі
закону за рішенням суду. Це положення в Конституції є принципово новим. На відміну від попереднього законодавства про статус народного
депутата, за яким рішення про дострокове припинення повноважень приймалося Верховною
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Радою, за Конституцією воно має бути прийняте
саме судом. Причому відповідно до норм чинного Цивільного процесуального кодексу України
заяви про дострокове припинення повноважень
народного депутата у разі невиконання ним вимог щодо несумісності депутатського мандата з
іншими видами діяльності розглядаються Київським міським судом. Право звертатися до суду
надано Голові Верховної Ради України, який
може подавати відповідну заяву за власною ініціативою або на вимогу не менш як двадцяти
п'яти народних депутатів України.
Мотивувальна частина рішення повинна зазначати, яка діяльність депутата є не сумісною з
депутатською, якими доказами це підтверджується
і яким законом встановлено несумісність даної діяльності з депутатською, або наведено мотиви, з
яких суд визнав заяву необгрунтованою. Та на
практиці винила необхідність тлумачення співвідношення частин 2 та 3 статті 78 з частиною 4
статті 81 Конституції щодо можливості застосування судового порядку дострокового припинення повноважень стосовно народних депутатів, які перебувають на державній службі чи мають інший представницький мандат. Виходячи з
цього, Конституційний Суд України прийняв
рішення від 13 травня 1997 року про офіційне
тлумачення статей 58, 78, 79, 81 Конституції
України та статей 243-21, 243-22, 243-25 Цивільного процесуального кодексу України (у справі
щодо несумісності депутатського мандата).
У своєму рішенні Конституційний Суд
України встановив, що у випадку суміщення народним депутатом його мандата з перебуванням
на державній службі або іншим представницьким мандатом порядок дострокового припинення
повноважень такого депутата за рішенням Верховної Ради не застосовується. Також Конституційний Суд України встановив, що словосполучення “інші види діяльності”, яке вживається у
частині четвертій статті 81 Конституції України,
потрібно розуміти так, що ним охоплюються як
види діяльності, передбачені частиною другою
статті 78, так і види діяльності згідно з частиною
третьою статті 78 Конституції України. Що ж до
судового порядку дострокового припинення повноважень народного депутата у разі невиконання ним вимог щодо несумісності депутатського
мандата, то він застосовується до всіх випадків
невиконання згаданих вимог, як установлених
Конституцією, так і визначених законами України. Конституційний Суд у своєму рішенні наголосив, що будь-яких винятків із цього правила у

частині 4 статті 81 не передбачено. Тому повноваження народного депутата вважаються припиненими з моменту набрання рішенням суду законної сили.
Також Конституційним Судом України визнано, що статтю 58 Конституції України та
пункт 2 Перехідних положень Конституції потрібно розуміти так, що дія частин другої і третьої статті 78 та частини четвертої статті 81 Конституції України щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності не поширюється на народних депутатів України, обраних у період від 27 березня 1994 року по 8 червня
1995 року, якщо вони поєднали депутатський мандат з іншими видами діяльності до 8 червня 1995
року, коли на конституційному рівні було встановлено обмеження на таке поєднання [7].
В окремій думці стосовно рішення Конституційного Суду України від 13 травня 1997 року
(у справі щодо несумісності депутатського мандата суддя Конституційного Суду України Мироненко О.М. виразив незгоду по відношенню до
рішення Конституційного Суду з приводу того,
що дії частин другої і третьої статті 78 та частини четвертої статті 81 Конституції України не
поширюється на народних депутатів України,
обраних у період від 27 березня 1994 року по 8
червня 1995 року. На його думку застосування
статті 78 і частини 4 статті 81 Конституції України 1996 року стосовно всіх без винятку народних депутатів не може суперечити і статті 58 Основного Закону у зв‘язку з тим, що дострокове
на підставі закону за рішенням суду припинення
повноважень народного депутата України: а) не
виключає можливість для нього зберегти мандат,
відмовитись від сумісництва; б) надає депутату
право не доводити справу до суду і скласти повноваження за особистою заявою; в) не є встановленням чи посиленням покарання, тобто притягненням народного депутата України до відповідальності; г) не порушує конституційні права і
не погіршує правове становище депутата як людини і громадянина. Отже, він стверджує, що нормативні підстави для тлумачення факту позбавлення депутатського мандата у встановленому
статтями 78 та 81 Основного Закону України порядку як надання закону зворотної дії, ретроактивності або переживаючої сили відсутні [7, c.12-13].
Своє ставлення до рішення Конституційного Суду також висловив суддя Конституційного
Суду України М.Д.Савенко. В окремій думці
стосовно рішення Конституційного Суду України від 13 травня 1997 року (у справі щодо несу-
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місності депутатського мандата) він також виразив незгоду з прийнятим рішенням з приводу не
поширення на народних депутатів України, обраних у період від 27 березня 1994 року по 8 червня 1995 року дії частин другої і третьої статті
78 та частини четвертої статті 81 Конституції
України. М.Д.Савенко вважає, що положення
статей 78, 81 Конституції України не погіршують правове становище народних депутатів
України, обраних до прийняття Конституції
України, а тому вимоги цих статей підлягають
негайному виконанню. Свою точку зору він обгрунтовує тим, що тлумачення статей 78, 81
Конституції України необхідно було давати з
урахуванням усіх зазначених принципів визначення дії правової норми в часі, що Конституційним Судом не було зроблено. Внаслідок чого,
вважає він, викладене в рішенні офіційне тлумачення цих статей і обгрунтування такого тлумачення є непослідовним, порушує рівність прав
народних депутатів України, обраних в один і
той же період [7, c.14-18].
Ще один дуже важливий аспект питання
несумісності безпосередньо стосується членів
уряду. Питання про несумісність чи сумісність
депутатського мандата з діяльністю в уряді залежить від прийнятої в державі форми правління. В президентських республіках, де забезпечується твердий поділ влади, депутати не можуть
бути членами уряду (США). І навпаки, в парламентських країнах участь депутатів в уряді є бажаною, а в деяких навіть необхідною (Великобританія, Канада та інші). В одних країнах зі
змішаною формою правління (Франція) депутати
парламенту не можуть бути членами уряду з
огляду на прямі конституційні приписи, а в інших – допускається (Польща).
Членство в парламенті визнається абсолютно несумісним з міністерським портфелем у Білорусії (стаття 92 Конституції), у Люксембурзі
(стаття 54 Конституції), у Швейцарія (стаття 54
Конституції), у Бельгії (стаття 50 Конституції) та
ряді інших країн. Але це не означає, що депутат
не може бути призначений членом уряду, це лише змушує його в разі такого призначення відразу або у визначений строк звільнити своє місце в
палаті. В Болгарії, Естонії та Португалії в таких
випадках депутати припиняють здійснювати свої
повноваження тимчасово. Так, стаття 157 Конституції Португальської Республіки встановлює,
що депутати призначені членами уряду, не можуть здійснювати свої депутатські повноваження
до закінчення цих функцій, а в цей період вони
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замінюються. Тобто в цих країнах діє інститут
заступників депутатів. Такий інститут закріплено
в законодавстві Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Швейцарії та деяких інших країнах, але в
кожній з них він має свої особливості.
В Україні до прийняття Конституційного
договору 1995 року допускалось суміщення депутатського мандата з міністерською посадою.
Із запровадженням цього Договору, а також після прийняття Конституції України від 28 червня
1996 року, в яких принцип несумісництва набув
своє закріплення, ситуація дещо змінилась. Однак формально ні Конституція України, ні Закон
України “Про статус народних депутатів України” від 17 листопада 1992 року (зі змінами і доповненнями, внесеними до нього у 1994-1998
роках) конкретно не встановлюють несумісність
депутатського мандата з перебуванням на посаді
члена Кабінету Міністрів. Також проблем додає і
питання визначення статусу самого міністра, тому що досі остаточно не визначено, до якої саме
категорії відноситься ця посада. По суті це питання зависло в повітрі. Хоча на посаду міністра
поширюється дія Закону України “Про державну
службу”, в самому ж законі прямо не зазначається приналежність цієї посади до державної служби. Ситуацію може виправити впровадження в
життя однієї з концепцій адміністративної реформи, а саме: віднесення певних посад, серед яких
буде і посада міністра, до нової категорії посад –
посад політичного характеру [5]. Однак і ця дія
може не вирішити питання, бо одночасно постане нова дилема. Чи можливе суміщення представницького мандата з посадами політичного характеру? Тому для запобігання виникнення такого
ускладнення необхідно буде прийняти паралельно ще одну норму права, яка б безпосередньо
закріпила положення про неможливісь сумісництва представницького мандата і політичних посад. А поки що існуюча ситуація надає можливість припускати, що за певних обставин таке
суміщення депутатського мандату і посади міністра можливе.
Ще одним гострим питанням, яке пов‘язане
з принципом несу місництва, є неясність, яка полягає в запитанні, коли ж саме відбувається настання факту депутатської несумісності: з моменту призначення депутата на посаду в орган виконавчої влади, прийняття ним присяги державного службовця чи отримання відповідного рангу державного службовця? Можна припустити,
що вирішення цього питання піде аналогічним
шляхом вирішенню питання по визначенню мо-
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менту початку дії депутатського імунітету, тобто
шляхом звернення за роз‘ясненням до Конституційного Суду України.
Також залишається відкритим питання про
перехідний період, протягом якого народний депутат мав би право повертатись у парламент,
якщо робота в органі виконавчої влади його не
задовольняє, тощо.
Наступне питання, пов‘язане з депутатською несумісністю, обов‘язково виникне в зв‘язку
з імплементацією рішення про впровадження в
Україні двопалатного парламенту, яке було прийняте на всеукраїнському референдумі 16 квітня
2000 року. В більшості країн, де функціонує
двопалатний парламент, закріплюється принцип
неможливості одночасного членства в обох палатах. Такі положення містять: стаття 65 Конституції Італії, стаття 49 Конституції Бельгії, стаття 97
Конституції Російської Федерації та Конституції
ряду інших країн. Тому перед українським законодавцем постане питання про визнання чи невизнання положення про можливість сумісництва членства в обох палатах.
Тому, аналізуючи стан розвитку принципу
несумісництва представницького мандата і певних посад, який набув закріплення в законодавстві України, можна зробити такий висновок.
Українське законодавство містить у собі суперечливі норми щодо питання депутатської несумісності, а в деяких питаннях навіть існують прогалини. Тому можна стверджувати, що в Україні
назрів наступний етап розвитку принципу несумісництва представницького мандата і певних

посад, який буде пов‘язаний з унесенням відповідних змін і доповнень як до відповідних законів України, так і до Конституції України.
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PRINCIPLE OF INCOMPATIBILITY OF DEPUTY′′S MANDATE
Summary
This article deals with the principle of incompatibility of deputy′s mandate. It describer the
development of this principle in Ukraine and throughout the world.
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ВПЛИВ КОНВЕНЦІЙ РАДИ ЄВРОПИ НА УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО
ПРО СТАТУС НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
Проблема захисту осіб, які належать до
національних меншин, - одна з найбільш серйозних і гострих в сьогоднішній Європі. Етнічна і
расова напруженість знову заявляє про себе, часто в гострій формі і навіть у формі збройних
конфліктів. Вона являє загрозу для стабільності в
усій Європі, а тим самим – для об’єднання і демократизації всіх європейський держав, як тих,
що входять, так і тих, які не входять до Ради Європи [12, с.39-40]. Ця проблема історично виникла і розвивається одночасно з питанням про забезпечення індивідуальних прав людини і колективних прав груп людей, насамперед народів.
Міжнародний нормотворчий процес у галузі захисту національних меншин найбільш
просунувся в Європі. Вже в Європейській конвенції про захист прав людини і основних свобод
1950 р. записано, що закріплені в ній права і свободи забезпечуються "без дискримінації за якою
б то не було ознакою", в тому числі за "належністю до національних меншин". З 50-х років під
керівництвом і в рамках Ради Європи велась
розробка спеціального багатостороннього, юридично зобов’язуючого договору для Європи про
захист прав національних меншин [12, с.40].
Потреба в такій Конвенції існувала вже давно. Європа знає досвід Ліги Націй у цій галузі,
позитивні риси якого можна було б використати.
Свого часу і була підтримана ініціатива Угорщини, яка звернулася до усіх європейських країн
з пропозицією розглянути розроблений нею проект Конвенції про захист національних меншин.
І тут велике значення мають право меншин на самовизначення в рамках держав проживання, їх колективні права, захист цих прав за допомогою міжнародних механізмів і обов’язок використання таких прав з метою добросусідства, взаєморозуміння
і непорушності кордонів в Європі [10, с. 138-139].
Виконуючи ряд рекомендацій Парламентської асамблеї і Комітету міністрів, Рада Європи
надала потужний імпульс своїй роботі по захисту національних меншин: на найвищому рівні у
Відні (8-9 жовтня 1993 р.) прийнята Декларація
глав держав і урядів держав-членів Ради Європи.
Учасники конференції дали Комітету міністрів,
зокрема, такі вказівки: "в найкоротші строки під60

готувати Рамкову конвенцію, в якій визначались
би принципи, які держави, що домовляються,
зобов’язуються поважати, з тим щоб забезпечити
захист національних меншин; цей документ був
би відкритий для підписання також державами,
які не є членами Ради Європи; почати роботу над
проектом протоколу, який доповнив би Європейську конвенцію з прав людини в галузі культури
положеннями, які гарантують індивідуальні права, зокрема особам, які належать до національних меншин".
Для їх виконання Комітет міністрів у листопаді 1993 р. заснував Комітет із захисту національних меншин (КЗНМ) у складі експертів, які
призначаються
кожною
державою-членом.
КЗНМ завершив свою роботу над проектом у
жовтні 1994 р., а 10 листопада 1994 р. Рамкова
конвенція про захист національних меншин була
прийнята Комітетом міністрів. Конвенція була
відкрита для підписання 1 лютого 1995 р. Для
набрання нею чинності необхідна ратифікація
дванадцятьма державами-членами.
Рамкова конвенція – перший в історії юридично обов’язковий багатосторонній документ,
присвячений захисту національних меншин у
всіх галузях. У Конвенції зазначається, зокрема,
що захист національних меншин та прав і свобод
осіб, які належать до цих меншин, є невід’ємною
частиною міжнародного захисту прав людини і
як такий є одним із напрямів міжнародного співробітництва [8, с.79-80]. Особлива увага була
закцентована на положеннях програмного характеру, що визначають деякі цілі, до яких державиучасниці зобов’язуються прагнути за допомогою
прийняття законодавства і відповідної урядової
політики на національному рівні [12, с. 40-41].
Зазначені вище проблеми особливо актуальні для України, де проживає понад 11 мільйонів росіян, майже 70 тисяч євреїв, понад 400 тисяч білорусів, є молдовани, румуни, болгари, поляки, угорці, кримські татари та представники
понад ста інших національностей. Загалом –
близько 14 мільйонів громадян, що становить 27
відсотків населення держави [11, с. 20]. В Декларації прав національностей України держава зобов’язалася гарантувати "всім народам, націона-
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льним групам, громадянам, що проживають на її
території, рівні політичні, економічні, соціальні
та культурні права". Проголошено також, що
представники народів і національних груп обираються до органів влади всіх рівнів на рівних
правах, обіймають посади в органах управління,
на підприємствах, в установах та організаціях.
Разом із тим маємо зазначити, що рівність
прав не розглядається владними структурами
України лише формально-юридично. Під час її
реалізації береться до уваги конкретна ситуація,
реальне становище тієї чи іншої національної
меншини. Наприклад, процес повернення та реабілітації кримськотатарського народу вимагає
спеціальної державної уваги, спеціальної державної політики, в тому числі й у сфері організації
та здійснення державної влади. У зв’язку з цим,
зокрема, кримськотатарське населення одержало, відповідно до Конституції Автономної Республіки Крим, самостійну квоту в її Верховній
Раді. У статті 3 Декларації йдеться про гарантії
всім народам і національним групам права вільного користування рідною мовою в усіх сферах
громадського життя. Стаття 4 Декларації присвячена гарантіям для кожної національності в
Україні сповідувати свою релігію, користуватись
своєю національною символікою, відзначати свої
національні свята, брати участь у традиційних
обрядах своїх народів.
У Конституції України зазначено: "Держава сприяє консолідації та розвитку української
нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України" (ст. 11)
[1, Ст. 141]. У статті конституційно визначається
характер та цілі політики держави щодо корінних народів і національних меншин. Визначення
напрямків політики держави щодо цих груп
більш конкретне і чітке. Мова йде про сприяння
з боку держави розвиткові їх "етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності". Ці конституційні положення підводять найбільш авторитетну правничу базу під ті заходи законодавчого та виконавчого характеру, які проводяться в
Україні з моменту проголошення її незалежності. До них відносяться прийняття Декларації прав
національностей України від 1 листопада 1991
р., про яку вже згадувалось вище, Державної
програми відродження і розвитку освіти національних меншин в Україні на 1994-2000 н.р. та
ін. Потрібно врахувати, що підписання від імені
України Європейської Рамкової конвенції про

захист національних меншин викличе подальше
вдосконалення законодавства.
15 вересня 1995 р. Україна приєдналася до
Рамкової конвенції про захист національних
меншин. Від імені нашої держави у Страсбурзі
цей документ підписав перший заступник Міністра закордонних справ Б.Тарасюк, від імені Ради
Європи - заступник Генерального секретаря цієї
організації П.Лопхерт. Верховна Рада України
ратифікувала зазначену конвенцію 9 грудня 1997
року. Підписання Україною цієї конвенції свідчить про послідовність політики керівництва
України щодо побудови демократичного суспільства, в якому повною мірою забезпечуватимуться права і свободи всіх громадян, у тому числі і національних меншин. На думку міжнародних спостерігачів, приєднання України до Конвенції сприятиме її входженню в європейський
правовий простір [5, с. 3].
Як відзначають численні міжнародні експерти, наше законодавство в галузі національних
меншин – одне з найдемократичніших у світі [9,
с. 41-42]. В якості підтвердження цього можна
назвати підписання в травні 1991 року Декларації про принципи співробітництва України і
Угорської республіки по забезпеченню прав національних меншин. Україна першою з країн
СНД взяла на себе міжнародні зобов’язання поважати їх законні права, показавши цим, що захист цих прав належить до основних принципів
внутрішньої і зовнішньої політики країни. Верховна Рада України ухвалила ряд важливих законодавчих актів з цієї проблеми, які відповідають сучасним міжнародним стандартам. Політика України в національному питанні одержала
позитивну оцінку місії доповідача, яка відвідала
нашу країну у березні 1992 р.
Після прийняття Рамкової конвенції Комітет із захисту національних меншин, про який
згадувалось вище, приступив до роботи в рамках
другої частини свого мандату: до підготовки
проекту додаткового протоколу до Європейської
конвенції з прав людини про індивідуальні права
в культурній галузі. Комітет завершив свою роботу в кінці 1995 р. У червні 1992 р. за ініціативою Постійної конференції місцевих і регіональних органів влади в Європі, прийнята Європейська хартія про регіональні мови або мови меншин. Вона була відкрита для підписання державами-членами 5 листопада 1992 р. Чинності вона
набере після її ратифікації п’ятьма державамичленами Ради Європи [14, с.110-111].
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Що ж до регіональних мов або мов меншин у межах територій, на яких такі мови використовуються, та з урахуванням стану кожної
мови, то держави, які підписали Хартію, дотримуються у своїй політиці, законодавстві та практиці таких цілей та принципів: визначення регіональних мов або мов меншин як відображення
багатства; поважання кордонів кожної географічної місцевості, в якій використовується регіональна мова або мова меншин, з метою забезпечення, щоб існуючий раніше або новий адміністративний розподіл не створював перешкод розвиткові відповідної регіональної мови або мови
меншини; необхідність здійснення рішучих дій,
спрямованих на розвиток регіональних мов або
мов меншин з метою їх збереження; сприяння
використанню регіональних мов або мов меншин, в усній і письмовій формі, у державному та
приватному житті і заохочення такого використання. Сторони зобов’язуються скасувати, якщо
вони цього ще не зробили, будь-які необгрунтовані розбіжності, винятки, обмеження або привілеї, які стосуються використання регіональної
мови або мови меншини і які перешкоджають її
збереженню або розвиткові чи загрожують їм [7,
с.203-204].
Приєднання України до цього документу є
складовою частиною зобов’язань, узятих на себе
нашою державою під час вступу до Ради Європи.
Виконуючи ці зобов’язання, 24 грудня 1999 р.
Верховна Рада України прийняла Закон України
“Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин” [4, Ст. 24]. Проте, як
зазначається у Рішенні Конституційного Суду
України від 12 липня 2000 р., у процесі розгляду та
ухвалення зазначеного Закону було порушено вимоги Конституції України, зокрема ч.1 ст.94 (не
направлено Президентові України на підпис) і деякі
положення Регламенту Верховної Ради України, і
на підставі цього згаданий вище Закон був визнаний неконституційним і таким, що втратив чинність [6, Ст.1232].
При Президентові України створена робоча група, яка займається підготовкою рекомендацій для прискореного розв’язання проблем
кримськотатарської громади. Фінансові проблеми, пов’язані з діяльністю Українсько-німецького фонду, вдалося виправити, чому значно посприяла робота змішаної Українсько-німецької
комісії з облаштування депортованих німців в
Україні, засідання якої відбулося в лютому 1998
року. Певній стабілізації становища росіян в
Україні та насамперед їхнього психологічного
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комфорту, сприяло підписання широкомасштабного українсько-російського договору 1997 року,
а також низки угод і договорів, які передбачають
розвиток культурних, гуманітарних та інших
зв’язків між Україною та Росією.
25 червня 1992 року Верховна Рада України, виходячи із життєвих інтересів української
нації та всіх національностей у справі розбудови
незалежної демократичної держави, визнаючи
нерозривність прав людини і прав національностей, прагнучи реалізувати Декларацію прав національностей України, дотримуючись міжнародних зобов’язань щодо національних меншин,
прийняла Закон України "Про національні меншини в Україні" з метою гарантування національним меншинам права на вільний розвиток. Законом визначено, що Україна гарантує громадянам
республіки незалежно від їх національного походження рівні політичні, соціальні, економічні та
культурні права і свободи, підтримує розвиток національної самосвідомості й самовиявлення.
Усі громадяни України користуються захистом держави на рівних підставах. До національних меншин належать групи громадян України, які не є українцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення
та спільності між собою. Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав і свобод громадян за національною ознакою забороняється й карається
законом [3, Ст. 529].
Так, стаття 161 Кримінального кодексу
України передбачає відповідальність за умисні
дії, спрямовані на розпалювання національної,
расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на
приниження національної честі та гідності, або
дискримінацію громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних та інших поглядів, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану тощо [2, с.56-57].
У Висновку № 190 (1995) Парламентської
асамблеї Ради Європи щодо вступу України до
Ради Європи від 26 вересня 1995 р. зазначено,
що Україна зобов’язується, "що політика щодо
етнічних меншин буде надалі розвиватися на основі Європейської Рамкової конвенції про захист
національних меншин та відповідно до положень
Рекомендації Парламентської асамблеї 1201
(1993) стосовно додаткового протоколу до Європейської конвенції з прав людини у цьому питанні". Серед основних заходів, які визначені Висновком № 190 (1995) варто виділити доручення
Президента України від 17 грудня 1997 р. Кабінету
Міністрів України і Держкомнацміграції подати
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Верховній Раді України проект Концепції державної етнополітики України. Проект надіслано Верховній Раді України 4 квітня 1997 р.
Ми проаналізували зміст деяких міжнародно-правових актів Ради Європи, які присвячені
захисту прав національних меншин. Найголовніші серед цих документів – Рамкова Конвенція
про захист національних меншин і Європейська
Хартія про регіональні мови або мови меншин.
Обидва ці документи справили значний вплив на
формування українського законодавства про статус національних меншин. Дуже важливим є також і те, щоб і в законодавстві України, і в міжнародно-правових документах був передбачений
ефективний механізм контролю за імплементацією взятих на себе державою зобов’язань.
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INFLUENCE OF CONVENTIONS OF COUNCIL OF EUROPE ON UKRAINIAN LEGISLATION
ON NATIONAL MINORITIES STATUS
Summary
In this article the author gives the analysis of documents of Council of Europe in the branch of
national minorities defence. It should be attributed to them: Frame convention on national minorities
defence and European Charter of regional languages or languages of minorities. These conventions are the
constituent parts of Ukrainian legislation.
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СВОБОДА ПЕРЕСУВАННЯ:
ПРАВО НА ТУРИЗМ І ТУРИСТИЧНІ ПОДОРОЖІ
Зростаючий зв’язок держав у розв’язанні
глобальних проблем сучасності визначає підхід
світової громадськості до гуманітарного співробітництва у сфері туризму як невід’ємного елементу всеохоплюючої системи світу і міжнародної безпеки. Вхід України в якості рівноправного
партнера до світової спілки держав об’єктивно
підвищив інтерес до міжнародної проблематики
і передусім до міжнародного права як універсального інструменту організації міжнародного
діалогу і єдиного міжнародного нормативноправового масиву, у межах якого можливі становлення, розвиток та вдосконалення різноманітних форм колективного співробітництва держав і
народів з метою досягнення загального миру та
взаєморозуміння, що лежать в основі існування
людської цивілізації [6, с.3].
Згідно зі ст.1 Глобального етичного кодексу туризму 1999 р. розуміння та розповсюдження
загальнолюдських етичних цінностей у дусі терпимості і поваги різноманітності релігійних, філософських і моральних переконань є водночас
основою і наслідком відповідального туризму
[5], діяльність, найчастіше асоціюється з відпочинком, дозвіллям, спортом і спілкуванням з
культурою та природою. Її необхідно здійснювати в гармонії зі специфічними особливостями і
традиціями приймаючих регіонів та країн, дотримуючись при цьому їхніх законів, звичаїв та
традицій. Вона повинна плануватися і практикуватися як привілейований засіб індивідуальної та
колективної досконалості. Збігаючись на практиці з духовним розкріпаченням, туризм стає
унікальним фактором самоосвіти і повинен
сприяти забезпеченню прав і свобод людини,
особливо специфічних прав найменше захищених груп населення, зокрема, дітей, людей похилого віку та інвалідів, етнічних меншин та корінних народів. У тому числі з метою запобігання експлуатації людини у всіх її формах.
Можливість напряму й особисто відкривати для себе та насолоджуватись визначними
пам’ятками нашої планети є правом на туризм,
яким у рівній мірі володіють усі жителі Землі [5,
п.1 ст.7]. Все більш активна і безперешкодна
участь у внутрішньому і міжнародному туризмі
64

розглядається як одна з найкращих можливостей
проявів збільшення вільного часу.
Вважається, що загальне право на туризм є
також наслідком права на відпочинок і рекреацію, включаючи розумне обмеження робочого
часу та періодично оплачуванні відпустки, які
гарантуються Всесвітньою декларацією прав
людини 1948 р. [2, Ст.24] і Міжнародним пактом
про економічні, соціальні та культурні права
1966 р. [3, 7.d]. Конституція України 1996 р. гарантує кожному працюючому право на відпочинок, що забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, щорічної оплачуваної відпустки і встановленням скороченого робочого дня
для деяких професій (ст.1) [1]. Для забезпечення
закріплених прав необхідно стимулювати і розвивати, при підтримці державної влади, соціальний і колективний туризм, що сприяє широкому
доступу до відпочинку, подорожей та відпусток.
Важливим завданням є також заохочення і сприяння розвитку родинного, молодіжного та студентського туризму, а також туризму для осіб похилого віку та інвалідів.
У відповідності з Загальною декларацією
прав людини 1948 р. [2, Ст.13] туристи та відвідувачі користуються свободою пересування по
території своїх країн, а також з однієї країни в
іншу. Ст.33 Конституції України гарантує свободу пересування громадянам України іноземцям
та особам без громадянства, які знаходяться та
законних підставах на території України [1]. Таке важливе право є невід’ємним елементом свободи туристичних подорожей, які включають
можливість доступу в зони транзиту і перебування, до туристичних і культурних об’єктів, не
підлягаючи надмірним формальностям чи дискримінації, а також до всіх форм внутрішніх і
зовнішніх комунікацій, що існують. Крім того,
свобода туристичних подорожей передбачає оперативний і безперешкодний доступ до місцевого адміністративного, юридичного і медичного обслуговування, свободу звернення до консульських влад
країн свого походження, а також право конфіденційності особистих відомостей і даних, у тому числі, що зберігаються електронним способом.
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Адміністративні формальності перетинання кордонів, введені державами, що випливають
з міжнародних угод, наприклад, візові, санітарні
й митні формальності, по мірі можливості адаптуються таким чином, щоб сприяти свободі подорожей й доступу максимального числа людей
до міжнародного туризму [5, п.2 Ст.8]. Заохочуються угоди між групами країн, (наприклад,
Шенгенська угода [7]), що спрямовані на гармонізацію та спрощення прикордонних формальностей, а також поступове скасування чи коректування спеціальних податків і зборів, які обмежують туристичну індустрію та наносять збиток
її конкурентоспроможності.
Відповідно до статусу Документа Акапулько, прийнятого 27 серпня 1982 р., стратегія в
цій сфері спрямована на виконання першочергових завдань, пов’язаних з туристичною діяльністю, знаходить своє конкретне сприйняття саме в
свободі туристичних подорожей [4, 9.d]. Ці універсальні положення стали основою для подальшого розвитку міжнародних принципів і норм
становлення та розвитку туризму і були гармонізовані в законодавстві більшості країн світу [8].
14 червня 1985 року на базі “саарбрюкенських” домовленостей у Люксембурзькім містечку на Мозелі Шенгені було підписано Угоду
між урядами держав економічного союзу країн
Бенілюкс, ФРН і Французького Республікою про
поступову відміну контролю на загальних кордонах (далі: Угода). Угода стосувалась короткотермінових заходів по зменшенню митного контролю та довгострокової програми здійснення
зрівняльних заходів. У подальшому довготривала
програма послужила основою для підписання 19
червня 1990 року Конвенції про застосування Шенгенської угоди від 14 червня 1985 року (далі: Конвенція), що набрала силу 26 березня 1995 року [9].
Деякі держави ЄС, перш за все Великобританія, віднесли право вільного пересування тільки для громадян ЄС і вважали необов`язковим
повне усунення контролю на внутрішніх кордонах для громадян третіх держав. Причому, Великобританія залишається найбільш послідовним
супротивником відміни паспортного контролю
на кордонах. Англійці пишаються тим, що їх зовнішні кордони настільки надійно контролюються, що всередині країни в ніякому додатковому
контролі немає необхідності. До цього часу не
хотіла відкривати своїх кордонів і Швейцарія,
яка вже стала “островом в Шенгенському морі”.
Швейцарці ще більш, ніж англійці, стурбовані
можливим наростанням кількості небажаних ім-

мігрантів і злочинних елементів. Незабаром інші
країни (Італія, Іспанія, Португалія, Греція і Австрія), що розуміли право вільного пересування,
як право для всіх громадян, приєднались до “шенгенського процесу”.
Конвенція передбачає двоступневу систему застосування норм: спочатку набирають сили
правила ст.139 про Виконавчий комітет, а потім
наступні положення Конвенції, включаючи ст.2
про відміну внутрішньоприкордонного контролю. Конвенцію порівнюють з колесом, шпицями
якого є цілий ряд зрівняльних засобів, які об’єднуються з ст.2 про усунення внутрішньоприкордонного контролю. Весь механізм поданий не
тільки у вигляді норм Конвенції, але також рішень, що приймаються Виконавчим комітетом.
Найважливішою нормою Конвенції є ст.2,
що передбачає вільне пересування через внутрішні кордони держав у будь-якому місці країн –
учасниць Угоди (далі: країна Шенгену) без прикордонного перегляду громадяни звільняються
від обов’язків при переході внутрішніх кордонів
країн Шенгену, непіддаються будь-якому прикордонному контролю. Усунення контролю стосується не тільки наземних кордонів, але і авіаційних і регулярних паромних ліній, що пов`язують
країни Шенгену прямо одну з одною.
Звільнення від прикордонного контролю
не означає права в`їзду на територію країни –
учасниці Угоди (далі: територія Шенгену). Тому
непред`явлення документів на кордоні не означає, що громадянин не повинен мати їх з собою.
Зокрема, це стосується візових обов`язків з третіх країн. Існує різниця між країнами з обов’язковим візовим режимом, де держава вимагає візу
від іноземця, та державами, до яких можна їздити без візи. За загальним правилом, громадяни з
третіх країн при в`їзді на територію Шенгену
повинні мати необхідну візу.
Зовнішньоприкордонний контроль проводиться по-різному в залежності від виду і місця
перетинання наземного і водного кордону. Перетинання кордону припустимо тільки в спеціальних пунктах перетинання кордонів і в установлені години їх роботи (ст.3 Конвенції). Відповідно до ст.6 Конвенції, контроль здійснюється за
національним правом країни Шенгену і проводиться компетентними національними органами
(“інтернаціоналізація” зовнішньоприкордонного
контролю не передбачена). Даною статтею передбачається два етапи. Перший застосовується
до всіх подорожуючих громадян, включаючи
іноземців, і полягає в установленні особи грома-
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дянина на основі документів, які він пред`являє.
Другий – може передбачати більш ретельний
контроль для всіх громадян, крім іноземців, з
перевірянням проїзних документів та умов
в`їзду. Це пояснюється тим, що для громадян
третіх країн ретельний контроль проводиться
вже на першому етапі догляду, тому немає необхідності в повторному такому контролі. Організація митного контролю при всезростаючій хвилі
туристів дуже складним завданням, рішення якого покладено на працівників прикордонних пунктів, щоб уникнути небезпеки виникнення пробок на кордонах.
Основою контролю для громадян третіх
країн при в`їзді на територію Шенгену є
пред`явлення відповідних документів, причому
візові документи обмежують строк перебування
до 3-х місяців. З огляду на те, що в`їзд на територію Шенгену здійснюється через зовнішні кордони, які є також зовнішніми національними
кордонами, “країни першого в`їзду” повинні
враховуватись такі обставини (ст. 5 Конвенції):
по-перше, наявність дійсного документа або документів, які дозволяють перетинати громадянину кордон; по-друге, наявність у разі необхідності, дійсної візи; по-третє, представлення у відповідних випадках документів, що обгрунтовують
мету й умови запланованої поїздки, а також наявність достатніх засобів для існування; почетверте, громадянин не повинен фігурувати в
Шенгенській Інформаційній Системі (далі:
ШІС), як особа, якій не дозволений в`їзд (ст.98
Конвенції); по-п`яте, особа не повинна являти
загрозу державній політиці, національній безпеці
та міжнародним відносинам. Як виняток, особі
може бути дозволений в`їзд на територію держави з
гуманних міркувань або через національні інтереси,
або міжнародні зобов’язання (ст.28 Конвенції).
Поряд з цим усі країни Шенгену дискутують проблему нелегального в`їзду через “зелений” і “блакитний” кордони. Для боротьби з нелегальною еміграцією використовуються спеціальні мобільні підрозділи, які здійснюють спостереження на зовнішніх кордонах між пунктами її
перетинання (п.3. ст.6 Конвенції).
Відповідно ст.9 Конвенції, країни Шенгену
зобов`язані проводити єдину політику по відношенню пересування осіб і процедур видачі віз.
На засіданнях Виконавчого комітету одноголосно прийнято список більш ніж 125 держав, громадяни яких зобов`язані мати візу при в`їзді на
територію Шенгену. Для вироблення цього списку, в кожній третій країні країни Шенгену пере66

вірили чи існує загроза для внутрішньої безпеки
або нелегальної еміграції. Поряд з цим є два інформаційних переліку, - один з державами третього світу, для яких не потрібна віза для в`їзду
на територію Шенгену, а другий, з “сірою зоною” держав, для яких країни Шенгену використовують різні правила. Ці переліки неофіційні,
тому країни Шенгену можуть самостійно змінювати національні візові положення.
У розвитку спільної візової політики стверджується, що кінцева мета уніфікації візової
політики досягнута, причому список “безвізових” держав легалізований, а також поступово
зменшується список “сірої зони”. Цікаво, що цей
процес поширюється не тільки на загальновізові
зобов`язання для держав “сірої зони”, і й там, де
тільки одна або дві країни Шенгену передбачають візові зобов`язання. Ця обставина з часом
може бути усуненою. Ст.9 Конвенції описує “загальні візові положення” і не містить юридичного і політичного примусу в спрямуванні постійного вдосконалення візової політики.
Для підтвердження цього вводиться єдина
Шенгенська віза (далі: віза), дійсна в усіх країнах Шенгену (ст.10 Конвенції). Віза видається
дипломатичними і консульськими установами за
кордоном держави основного призначення поїздки. Якщо це неможливо визначити, то віза видається державами першого в`їзду (ст.12 Конвенції). Одноманітне й узгоджене застосування
ст.ст.11-17 Конвенції пояснюється існуванням
консульських інструкцій. Ст.11 Конвенції передбачає такі види віз: 1) одноразова або багаторазова в’їзна за умови, що тривалість безперервного перебування і загальна тривалість наступних
візитів не може перевищувати трьох місяців у
межах півріччя з дати першого в`їзду; 2) транзитна віза, що дозволяє її власнику проїздити через
територію Шенгену один раз, двічі або, у виняткових випадках, кілька разів по шляху на територію третьої держави при умові, що строк транзиту не буде більше ніж 5 днів.
На фоні цих проблем вступ у Шенген п`яти
Північних країн розцінюється як ривок, необхідний для підтримання і розвитку Шенгену. Адже
простір вільного пересування з приєднанням до
нього Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії та Ісландії одночасно збільшується на 1,25 млн. квадратних кілометрів, де проживають 24 мільйони
людей. Оскільки Норвегія та Ісландія – не члени
ЄС, для них придуманий особливий статус, який
буде закріплений спеціальними угодами. Формально вони не можуть брати участь у прийнятті
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рішень у межах Шенгенського комітету. Але
всім зрозуміло, що жодне рішення, яке торкається їх, не буде прийматися без взаємних консультацій. За Північними країнами в ролі найближчих претендентів на вступ до Шенгенської зони,
розглядаються держави Центральної та Східної
Європи, які офіційно готуються стати повноправними членами ЄС. Самі ці країни дуже хочуть
відкрити кордони із Західною Європою і встановити жорсткий візовий режим на своїх східних рубежах. Угорщина і країни Балтії вже вводять у своє
законодавство норми, які відповідають вимогам
Шенгену в частині видачі віз і надання притулку.
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THE FREEDOM OF MOVEMENT: THE RIGHT FOR TOURISM AND TOURISTIC TRAVELING
Summary
The article about that the right on tourism is a consequent of the right on a freedom of movement,
right on rest and tempering, which one are paid. These rights are fixed in the Universal Declaration of
human rights and Constitution of Ukraine. Also large value have the regional agreements about a freedom of
movement, for example, the Schengen Agreement.
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РОЗСУД В АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ РЕГУЛЮВАННІ
Конституція України зобов’язує органи
держави і органи виконавчої влади, зокрема, діяти у спосіб, передбачений законом (частина 2
статті 19).У розвитку даного правового припису
досить швидкими темпами збільшується обсяг
адміністративно-процесуального законодавства.
Та мусимо визнати, що воно не подає досконалої
адміністративно-процесуальної форми на зразок
цивільної чи кримінальної процесуальних форм.
Прогалини у процесуальному правовому регулюванні не дають розвиватись юридичній практиці вирішення індивідуальних справ органами
виконавчої влади.
Наука зобов’язана реагувати на такий стан
речей. У якості найбільш придатного засобу, що
допоможе практикам усувати пробільність процесуального законодавства, пропонується “адміністративний розсуд”[17, с. 45]. Така пропозиція
породжує два питання. По-перше, центральні
органи виконавчої влади дійсно мають право
приймати адміністративно-процесуальні акти.
Цим правом вони активно користуються. Та подібна практика підриває реальність такої ознаки
української держави, як пов’язаність правом.
Тобто органи виконавчої влади самі ж будучи
адресатами приписів закону своєю підзаконною
творчістю можуть спотворити дух закону. На
небезпеці втрати правового духу при реалізації
законів наголошувала Завадська Л.Н. Вона пропонувала надавати органу виконавчої влади право підзаконної нормотворчості безпосередньо і
окремо в конкретних випадках у законах. Поза
цими одиничними уповноваженнями управлінська нормотворчість, на її думку, недоцільна [12,
с. 201]. У випадку запровадження цієї ідеї у життя відомства більш відповідально і скрупульозно
ставились би до розробки своїх адміністративнопроцесуальних нормативних актів.
Друге питання виникає у зв’язку із пропозицією професора А.О.Селіванова щодо запровадження догми “Дозволено все, що не заборонено законом” у процесуальну діяльність органів виконавчої влади. Видається, що ця ідея застосовна тільки до невладної діяльності органів
держави та органів місцевого самоврядування.
А щодо владної державної та комунальної діяльності, то стаття 5 Конституції України вказує на
68

похідність державної влади від влади народу.
Тому органи влади не мають права привласнювати собі волю народу.
У світлі цього міркування варто розглядати як не зовсім точне визначення адміністративного розсуду, дане професором К.Девісом. Він
розглядав розсуд публічного чиновника як свободу вибору із можливих варіантів дій чи бездіяльності, обмежену здійснюваністю влади такої
посадової особи. При цьому автор зауважував,
що деякі варіанти поведінки мають сумнівну законність [20, с. 4]. Тобто як перший, так і другий
автор опираються на поняття “пробілу у праві” з
усіма його (поняття) негативними сторонами. Це
поняття визначається як відсутність норми права, необхідної для регулювання відносин, що
знаходяться у сфері правового регулювання.
Якщо відсутня норма права, то й невідомі межі
сфери правового регулювання. А.Черданцев з
цього приводу зауважує, що для уникнення свавілля при реалізації дискреційної влади необхідно вживати термін “прогалина у позитивному
праві”. Поза позитивним правом автор виявляє
такі вимоги права, як добросовісність, розважливість, справедливість [19,с. 41]. Вони є критеріями обмеження розсуду органів виконавчої влади
при здійсненні невладної діяльності. Що ж до владної діяльності, то вона може мати місце тільки на
визначених законом основах. Поза приписами закону дії органів держави якщо і не заборонені, все
одно не викликають юридичних наслідків.
Аарон Барак особливо наголошує на справедливості як процедурному обмеженні розсуду
[10,с. 33]. Автор при цьому аналізує тільки суддівську дискреційну владу. Та потрібно зауважити, що один і той же закон застосовується як судовими, так і адміністративними органами; критерії справедливості тотожні як при судовому,
так і при адміністративному розгляді юридичної
справи. Стаття 9 закону “Про природні монополії” подає критерії справедливості при здійсненні регулювання цін (тарифів) на товари суб’єктів
природних монополій [2]. Отже, законодавець
вводить цілком конкретну позитивну справедливість, не покладаючи надію на “туманну” загальноправову справедливість, яка вже не є останнім
бар’єром для абсолютного розсуду національних
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комісій регулювання монополій при розгляді
юридичних справ.
На адміністративно-процесуальну діяльність впливає також принцип доцільності. Зміст
конкретизуючого рішення, прийнятого на основі
адміністративного розсуду, не в усіх випадках
випливає прямо з нормативного припису. Це
об’єктивно зумовлює існування принципу, що
полегшує віднайдення уповноваженим суб’єктом
потрібного рішення. Найбільш повно вимоги доцільності проявляються в державному управлінні
та правозастосовчій діяльності. Для обох із названих правових явищ характерна своєрідна доцільність. Прикладом першої може послужити її
розуміння Є.В.Додіним в якості вибору рішення
із загальних (неіндивідуальних) питань управління [11,с. 38]. Перелік обставин, що при цьому
будуть оцінюватись управлінцем, на відміну від
процесу, не буде вичерпним.
Щодо доцільності правозастосування, то
йому, як і законності, притаманні матеріальний,
матеріально-процесуальний та процесуальний
моменти. Для першого моменту характерні ознаки, дані йому В.М.Карташовим [14, с.54]. Серед
усіх можливих варіантів рішення у процесі застосування права необхідно вибрати такий (у
рамках нормативного акта), який забезпечував
би максимально повне і точне досягнення мети
норми. При цьому варіант рішення враховує, захищає, задовольняє цілком визначені інтереси,
на відміну від загальної управлінської доцільності, де таке рішення має врахувати численні інтереси без ознайомлення із ними безпосередньо.
Та цього й не потрібно, бо з усіма об’єктами
управління не обов’язково радитись, до того ж
це неможливо. Цей момент доцільності вимагає
від проводу врахування цілком конкретних критеріїв (мірил) визначення обставин, які кваліфікуються для того, щоб керований міг судити про
справедливість індивідуально-правового рішення
щодо нього. По суті вимагається прийняття удокладнюючих матеріально-правових підзаконних
актів. Ці міркування будуть цілком справедливими по відношенню до процесу видачі ліцензій,
що видаються Національною Радою з питань телебачення та радіомовлення України. Цей орган
при видачі ліцензії оцінює програмну концепцію
телерадіоорганізацій з позицій загальнонаціональних інтересів, інтересів радіослухачів і телеглядачів, позицій різних соціальних груп тощо
[3]. Зрозуміло, що в процесі правозастосування
такі широкі гіпотези будуть удокладнюватись з

метою їх застосування до окремих фактів дійсності (до положень такої концепції).
Матеріально-процесуальний момент доцільності характеризують вимоги (оціночні гіпотези), які тісно пов’язані з фактичною передумовою процесу. Та водночас такі факти не є основою для повноцінного матеріально-правового
результату процедур. Подібна ситуація складається при закритті справи про адміністративне
правопорушення через малозначність правопорушення й обмеження усним зауваженням (статті 21, 284 КпАП України). Аналогічно і належний державний орган вирішує питання чи відповідатиме національним інтересам застосування
до експортерів спеціальних заходів [4]. Прикладом дії принципу матеріально-процедурної доцільності є правило, за яким посадова особа Прикордонних військ України після складення акта
про порушення Державного кордону визначатиме доцільність застосування до порушника конфіскації чи штрафу шляхом направлення акта і
матеріалів відповідно до суду чи до адміністративного органу. При розгляді даної справи адміністративно-процесуальна форма відсутня, але
подібним процедурним формам теж притаманна
доцільність.
Третій із вищеперелічених моментів доцільності – процесуальний – спрямовує, керує поведінку проводу при веденні процесу. Рішення,
що приймаються при цьому, не мають матеріально-правових наслідків. Критерії доцільності
будуть стосуватись обставин, що складають суть
справи та поведінки учасників процесу. Зокрема,
якщо Апеляційна палата при Міністерстві освіти
і науки України в ході засідання визначить доцільність додаткового дослідження наданих джерел інформації чи обставин, що відкрились на
засіданні, то може прийняти рішення про перенесення засідання [6]. У багатьох нормативноправових актах закріплюється право правозастосовчого органу на свій розсуд організовувати
форми безпосередньої оцінки обставин справи.
Окремо доцільно розглянути види адміністративного розсуду. Вони, зокрема, розрізняються О.К.Застрожною. Під доцільністю в адміністративному процесі вона розуміє можливість відповідного органу чи посадової особи вибирати
при вирішенні справи доцільний, на її думку,
варіант поведінки лідируючого у провадженні
суб’єкта як визначений юридичними нормами,
так і регламентований ними [13, с.65]. Перший
варіант грунтуватиметься на відносно визначених критеріях доцільності. Як це має місце у ви-
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Розсуд в адміністративно-процесуальному регулюванні

падку з ліцензуванням Національною радою
України з питань телебачення та радіомовлення
України або перенесенням засідання Апеляційною палатою при Міністерстві освіти і науки
України. З другим варіантом доцільності ми зустрічаємося при визначенні напрямку руху справи посадовою особою Прикордонних військ
України. В останньому випадку стаття 26 Закону
України «Про виключну (морську) економічну
зону України» взагалі не встановлює меж розсуду такої посадової особи. Подібні ситуації дають
О.К.Засторжній можливість стверджувати про
відсутність таких меж. Однак, на нашу думку, це
не є правильним. Для того процесуальними актами і формулюються задачі процесуальної діяльності, щоб у випадку прямого уповноваження
правозастосвчий орган міг на свій розсуд визначитись у власній поведінці. У зв’язку з цим зауважимо, що не можна надавати управлінцеві
право на адміністративний розсуд за відсутності
норм-задач, норм-принципів. Інакше ускладнюється вибір критеріїв законності такого доцільного рішення, що має бути мотивоване з урахуванням абсолютно конкретних обставин.
Ще один аспект адміністративного розсуду
в процесуальній діяльності пов’язаний зі змістом
такої діяльності. Мова йде про включення до її
складу підзаконної нормотворчості. Стаття 15
Закону України “Про природні монополії” подає
процесуальні форми адміністративного розгляду
як індивідуальних справ, так і здійснення нормативного регулювання. У такий спосіб зроблено
крок від нормотворчості задля загального блага
до нормотворчості “задля” окремих об’єктів
управління. Стаття 9 закону поряд із процесуальним принципом відкритості процедур регулювання закріплює принцип його адресності, тобто
спрямованості на конкретного суб’єкта природної монополії. Отже, зміст доказування як у нормотворчості, так і в правозастосуванні на основі
даного закону є тотожними. Органи виконавчої
влади зобов’язані брати до уваги лише цілком
конкретні обставини функціонування відповідних об’єктів управління і тільки на основі них
мотивувати і виносити своє рішення. Критерії
справедливості як при правозастосуванні, так і
при нормотворчості мають бути тотожними.
Єдина різниця між ними полягає у змісті правових приписів. Нормативні приписи відзначатимуться присутністю родових понять при закріпленні юридичної значимості певного кола обставин, тоді як індивідуальні приписи міститимуть
видові поняття. При цьому як перші, так і другі
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виводитимуться в результаті мислених операцій
індукції, виконуваних посадовими особами органів виконавчої влади. Індивідуальний чи нормативний припис мотивуватиметься на основі
цілком конкретних життєвих обставин.
Варто звернути увагу ще на одну обставину. Закон “Про природні монополії” постачає
нормотворчість процесуальними процедурами, і
таким чином, наділяє індивідуальний припис, що
приймається в результаті адміністративного розгляду, рисою адміністративного прецеденту.
Мова йде про правоутворюючий (у широкому
розумінні) характер таких адміністративних рішень. Стаття 15 Закону вказує, що рішення комісії, які впливають на суспільні інтереси підлягають опублікуванню у засобах масової інформації
не пізніше як через місяць з дня їх прийняття.
Зрозуміло, що нормотворчого характеру такі адміністративні акти не мають, однак вчиняють
важливий вплив на правосвідомість громадян.
Надзвичайно цікава ідея А.О.Селіванова
про запровадження адміністративних договорів в
адміністративно-процесуальну практику [17,
с.26; 15, с.178]. На жаль, адміністративно-процесуальне законодавство не дає прикладів таких
угод: органи виконавчої влади не наділяються
правом на їх укладення. Однак існують можливості у сторін процесуального правовідношення
узгодити свою поведінку. Загальна теорія права
виробила для цих цілей поняття “індивідуальної
юридичної процедури”[16, с.74]. Так, при проведенні розслідувань, пов’язаних з порушенням
правил і процедур експортного контролю, керівництво підприємства-порушника може у будьякий момент розслідування користуватись такими правами, як подача доказів, пояснення фактів,
порушення клопотань. Урядова комісія з політики експортного контролю має узгоджувати свої
процесуальні дії з діями підконтрольних для того, щоб останні могли у повній мірі скористатись
своїми процесуальними можливостями [7].
А пункт 3.1.1. Положення про Апеляційну раду
Держпатенту України ще більш конкретно вказує на можливість узгодження порядку провадження органом виконавчої влади та учасниками
розгляду, зокрема дати проведення засідання [6].
Отже, за умов недеталізованого порядку
адміністративного розгляду істотного значення
набуває узгодження поведінки органу виконавчої
влади, що провадить справу, та матеріально зацікавлених у справі особами. Такий стан речей
підтверджує одну із доктрин (умов існування)
адміністративного процесу, що полягає в
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обов’язковій участі особи – об’єкта управління в
адміністративному розгляді як умови реалізації
матеріальної норми [17, c.51]. Об’єктивні соціальні закономірності відображені в матеріальній
нормі і з необхідністю мають впливати на зміст
процесуального порядку реалізації таких матеріальних норм. Прогалини ж у такому процесуальному порядку варто заповнювати шляхом застосування органами виконавчої влади адміністративного розсуду. Але за однієї умови. Зміст дискреційних рішень має також узгоджуватись із
праворозумінням зацікавлених осіб – учасників
провадження.
Державного службовця, як це не парадоксально, доцільно поставити у пряму залежність
від громадянина при прийнятті управлінського
рішення. Інакше ми і надалі будемо констатувати
“наявність у посадових осіб надто широких розпорядчо-дозвільних повноважень для прийняття
рішень на свій розсуд, що дає їм можливість
створювати зайві ускладнення, перебільшувати
свою роль у вирішенні питань, пов’язаних із зверненнями громадян” [5].
Адміністративний розгляд як передумова
прийняття відповідного правозастосвчого управлінського акта може стати дієвим засобом у боротьбі проти корупціонерів, що зловживають
правом адміністративного розсуду. На перший
погляд, у багатьох нормативних актах відсутні
формальні вимоги до порядку проведення такого
розгляду. В органу держави є ті правові засоби
забезпечення розгляду справи, які закріплені серед його матеріально-правових повноважень (витребування документів, одержання інформації,
безпосередня перевірка стану об’єкта управління, затримання речей та вилучення документів)
та застосовуються на основі адміністративного
розсуду. За громадянином же таких можливостей
не передбачено. Однак статтю 18 Закону України
“Про звернення громадян” можна доповнити частиною 2, яка б закріпила важливий процесуальний інструмент у руках громадянина у ході адміністративного розгляду: “Громадянин вправі висувати свої заперечення проти змісту рішення
органу (посадової особи), спрямованого на забезпечення розгляду справи. Одержавши таке
заперечення, орган (посадова особа) змінює, скасовує таке рішення або викладає у завершальному рішенні по справі мотиви відхилення заперечень громадянина.” Така залежність адміністративного органу від громадянина цілком виправдана. Адже цілком звичним є теоретичне уявлення про адміністративно-процесуальні відно-

сини як про горизонтальні, що передують матеріальним адміністративним – вертикальним[9,
с.88; 8,с.46].
Цікаво, що подібна ідея вже запроваджена
у правові приписи в галузі адміністрування податків. Так, якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику
податків протягом двадцятиденного строку або
протягом строку, продовженого за рішенням керівника контролюючого органу (або його заступника), така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків. Скарга
вважається також повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення керівника контролюючого органу (або його заступника)
про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення відповідного строку [1].
При цьому радянське законодавство, що
породило сучасне українське, вже знало подібний приклад оперативного реагування громадян
на дії органів управління. Протягом перших років радянської влади за громадянами було закріплене правило, згідно з яким у випадку незгоди
із дією (рішенням) посадової особи він міг вимагати складення протоколу про це та видачу копії
такого протоколу [18, с.79]. Надалі такі протоколи могли використовуватись для оскарження дій
(рішень) посадових осіб. Однак оскарження – це
ініціювання конфлікту, формальне вирішення якого розтягнуте в часі. А висунення громадянином
заперечень і їх вирішення безпосередньо під час
розгляду справи самими же суб’єктом незадоволення було б набагато швидшим та ефективнішим.
Виходячи із вищенаведеного, адміністративний розсуд у процесуальній діяльності – це
заповнення органами виконавчої влади прогалин
у адміністративно-процесуальному регулюванні
та визначення способів вчинення процесуальних
владних і переліку невладних процесуальних дій.
Така діяльність вчиняється на основі закону (законність), що вказує на цілі або цілей (міра справедливості), яких належить досягти на основі
доцільності за умови обов’язкової участі зацікавлених осіб у формулюванні процесуальних дискреційних рішень.
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DISCRETION IN THE ADMINISTRATIVE PROCEDURAL REGULATION
Summary
The article is devoted to the restrictions of the discretion in the administrative rulemaking and
proceeding. The author of the article refers legality, expedientness, Fairness to such restrictions. He
proposes to use so called individual administrative procedural treaties between the agency and parties during
proceeding.
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ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ НОРМИ
При розкритті сутності фінансово-правової
норми повинні бути відображені її загальні якості, відмежовані від специфічних особливостей
інших видів правових норм. Якщо таке відмежування не проведене, то визначення загального
поняття фінансово-правової норми стає занадто
абстрактним чи в нього безпідставно будуть
включені властивості, притаманні нормам будьякої іншої галузі (галузей) права. Вважаємо за
необхідне приєднатися до думки С.С. Алексєєва,
який зазначає, що правова природа – це юридична характеристика даного явища, яка виражає
його специфіку, місце та функції серед інших
правових явищ відповідно до його соціальної
природи [3, с.227]. При цьому саме соціальна
природа фінансово-правових норм, їх об’єктивна
зумовленість визначає в кінцевому результаті
зміст цих норм, їх специфіку, функціональне
призначення та розвиток.
Розкриваючи об’єктивну зумовленість фінансово-правових норм, Л.К. Воронова вказує,
що, пізнавши об’єктивно існуючі економічні закони, держава свідомо впливає на дії людей,
пов’язані з отриманням доходів та фінансуванням за їх рахунок видатків. Ці відносини, зумовлюючись виробничими відносинами, слугують однієї з їх форм у реальному житті суспільства. Вони
виражаються як вольові і регулюються державою
за допомогою правових норм [7, с.31-32].
Юридичний зміст фінансово-правової норми зумовлений її фактичним змістом. І якщо
існують особливості у фактичному змісті фінансово-правової норми, то юридичне закріплення
цього змісту, без сумнівів, буде специфічним.
Фінансові відносини, які відіграють важливу
роль у розподілі та перерозподілі національного
доходу країни, об’єктивовані та зумовлені дією
відповідних економічних законів, але вони самі
по собі не характеризуються імперативним характером. Цю якість ті чи інші економічні суспільні відносини можуть отримати лише коли “спрацьовує” механізм їх пізнання та організації вираження (в залежності від їх особливостей) державної волі, яка визначає юридично вмотивовану
поведінку учасників правовідношення. Крім того, не можна не враховувати, що самі фінансовоправові норми є “змістовною” формою, оскільки

“правова форма існує для реалізації, забезпечення того, що складає зміст права – волі, інтересів,
політики” [5, с.54-55]. Наприклад, фінансовоправові норми, що містяться в Законі України від
16 вересня 1992 р. “Про державний внутрішній
борг України” [2, Ст.598], є об’єктивними в силу
об’єктивної необхідності використання державного кредиту на задоволення вимог суспільства.
Регулювання економіки, соціальна політика
держави, виконання функцій по обороні країни і
управління нею, вимагають постійного збільшення бюджетних видатків, вимагає також певних коштів і міжнародна діяльність держави.
Водночас доходи державного бюджету завжди
обмежені певним кордоном – рівнем оподаткування, передбаченим чинним законодавством.
Тому при наявності у населення вільних грошових коштів і можливості їх залучення державою
органи державної влади можуть вдаватися до
державних позик.
Проте об’єктивність норм фінансового
права не варто абсолютизувати. Правий П.С.Пацурківський, який указує, що про об’єктивність
системи правових норм можна говорити тільки в
розумінні їх інтелектуально-вольових якостей:
правильності, істинності, корисності, зрозумілості для населення, органів влади та інших суб’єктів права. Норми поведінки складаються в єдину
впорядковану систему (загальну, галузеву чи інституціональну) не стихійно, а шляхом їх узагальнення на раціональній основі, за обов’язкової участі свідомості людей [14, с.74-75]. На
нашу думку, суб’єктивний фактор має місце при
визначенні способу закріплення фінансово-правової норми у поточному законодавстві та при
формулюванні її змісту. Отже, можна говорити
про об’єктивно-суб’єктивну зумовленість норм
фінансового права.
Специфічні ознаки фінансово-правової норми зумовлені особливостями предмета та метода фінансово-правового регулювання.
Насамперед, фінансово-правові норми відрізняються від інших правових норм за своїм
безпосереднім цільовим призначенням, яке визначається предметом фінансово-правового регулювання, тобто відносинами, що виникають у
процесі фінансової діяльності держави з приводу
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регулювання утворення, розподілу і використання централізованих та децентралізованих фондів
державних коштів. Даючи визначення фінансово-правової норми, вчені, як правило, насамперед враховували цю її рису. Наприклад, Ю.А.Ровінський указував, що фінансово-правова норма
є “нормою, яка виражає волю ... народу і регулює
фінансові відносини в галузі фінансової діяльності ... держави. Фінансово-правова норма містить
веління і заборони, що встановлюються державою з приводу порядку мобілізації і витрачання
державою грошових коштів. Вона наділена санкцією, спрямованою проти порушення фінансової дисципліни або інших неправомірних дій у
галузі державних фінансів” [16, с.112]. Н.І.Хімічева з цього приводу зазначає, що фінансовоправова норма (норма фінансового права) – це
встановлене державою та забезпечене засобами
державного примусу строго визначене правило
поведінки в суспільних фінансових відношеннях,
які виникають у процесі розподілу та використання державних (і муніципальних) грошових
фондів і доходів, що закріплює юридичні права і
юридичні обов’язки їх учасників [18, с.29-30].
Отже, фінансово-правові норми завжди визначають юридичні права та обов’язки, обставини,
за яких вони виникають, і передбачають відповідальність за невиконання приписів держави у
особливій сфері суспільних відносин – фінансово-економічних відносинах з приводу мобілізації, розподілу і використання державних грошових коштів.
Фінансово-правові норми відрізняються
від інших норм у системі права своєю нестабільність, яка зумовлена двома причинами. Поперше, відносини, які виникають у процесі фінансової діяльності держави, є в своїй основі
економічними, а значить, зазнають різних економічних коливань, що визначаються впливом
політики на економіку, структурними змінами в
системі управління, міграційними процесами в
різних регіонах і т.д. По-друге, бюджетно-правові відносини, що охоплюються сферою фінансової діяльності держави, нестабільні з моменту
свого виникнення. Вони існують у рамках правових актів про бюджет, які діють тільки на протязі
фінансового року [9, с.67]. Отже, бюджетно-правові норми як частина фінансово-правових періодично вступають у силу з прийняттям відповідних законів про бюджет і втрачають свою силу із
закінченням фінансового року.
Характерною особливістю фінансово-правових норм є їх розгорнутість, детальність і ре74

тельність опису. Законодавець прагне максимально точно охопити всі можливі ситуації, не допускаючи двозначностей і різного тлумачення.
Метод владних приписів, що домінує у фінансовому праві, зумовив таку характерну рису
фінансово-правових норм, як їх імперативний
(владний) характер. На нашу думку, він виражається, по-перше, в категоричності приписів; подруге, в тому, що учасники фінансових правовідносин самостійно не мають права змінювати
встановлені державою правила поведінки в галузі фінансів; по-третє, імперативність фінансовоправових норм розповсюджується як на державу,
яка видає владні приписи, так і на суб’єктів, яких
вони стосуються. Державні органи, уповноважені давати владні приписи, самі пов’язані вимогами фінансово-правових норм.
Специфіка суб’єктного складу фінансовоправових відносин визначає таку особливість
фінансово-правових норм, як нерівномірність
розподілу прав і обов’язків між суб’єктами цих
відносин. Фінансово-правова норма фіксує фактичну та встановлює на цій підставі юридичну
нерівність даних суб’єктів, наділяючи державу в
цілому (чи орган, що представляє її в даному
відношенні) значно більшими правами й істотно
меншими обов’язками в порівнянні з іншою стороною фінансово-правового відношення. Юридична нерівність, закладена у фінансово-правових нормах, породжує і таку її особливість, як
однобічний характер реалізації приписів, що містяться в усіх нормах. Як правило, сторона, яка
представляє у фінансовому правовідношенні
державу, в силу даних їй правовою нормою повноважень має можливість захистити інтереси
держави і примусити іншу сторону до належної
поведінки.
Фінансово-правова норма видається державою в її інтересах. Вона служить забезпеченню держави коштами, необхідними їй для сталого функціонування [19, с.124]. З цього випливає
ще одна особливість фінансово-правових норм,
яка полягає в тому, що з їх допомогою держава
реалізує власний матеріальний інтерес. Хоч нерідко стверджується, що держава винятково в
усіх випадках повинна займати і займає патерналістські позиції, тобто діє винятково на благо
всього суспільства, безкорисно сприяючи в однаковій мірі всім його членам, тим не менше,
вона в дійсності завжди має і власний, винятково
їй притаманний інтерес, який не завжди збігається як з інтересами суспільства в цілому, так і
окремих його складових частин.
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Юридичний аналіз фінансово-правових
норм не можна вважати повним до тих пір, поки
не встановлені функції, які вони виконують у
суспільному житті. В дослідженнях функцій правових норм спостерігається два підходи до їх
класифікації. Окремі автори називають лише одну основну функцію норм права, яку вони здійснюють у процесі регулювання суспільних відносин. Так, В.А.Кірін вважає, що кожна правова
норма виконує, як правило, будь-яку одну головну для неї функцію, приписану законодавцем
саме цій нормі [10, с.30-31]. Про одну головну
функцію правових норм пише і С.С.Алексєєв [4,
с.81]. Прагнення виділити у фінансово-правових
нормах їх головну функцію заслуговує на увагу.
Так, ще С.І.Іловайський зазначав, що функція
фінансово-правової норми полягає в “охороні
міри та порядку взаємних дій союзу та окремої
особи від будь-якого індивідуального свавілля”
[8, с.13]. Проте, відразу зауважимо, що обмежувати пізнання функцій фінансово-правових норм
однією, хоча і головною, функцією, не зовсім
правильно. В даному випадку необхідно йти
шляхом установлення більш широкого спектра
дії фінансово-правових норм, більш диференційовано підходити до встановлення кількості функцій норм фінансового права. Саме це враховують дослідження функцій правових норм, які
визначають, що не тільки галузі та інститути, але
й окремі норми права мають різне функціональне значення і відповідно виконують різні функції. Причому одна й та ж норма права може здійснювати не одну, а декілька функцій. Усе вищевказане спонукає до класифікації функцій фінансово-правових норм. Їх можна поділити на: а)
функції фінансово-правових норм як особливих
соціальних регуляторів; б) власне юридичні функції фінансово-правових норм.
Функціями фінансово-правових норм як
особливих соціальних регуляторів є інформаційна, цільова і мотиваційна.
Інформаційна функція має, з одного боку,
допоміжний характер по відношенню до інших
функцій фінансово-правових норм (без такої інформації вони просто не могли б здійснюватися
їх виконавцями), а з іншого – вона виконує супутню роль, надаючи інформацію про фінансове
право, предмет та засоби регулювання ним відносин у сфері фінансової діяльності держави.
Цільова функція фінансово-правової норми відіграє роль фактора, що допомагає визначити оптимальний варіант правового рішення, вказує
шлях поведінки, який не викликає юридично не-

гативних наслідків [15, с.77-78]. Реалізації даної
функції сприяють вихідні приписи фінансового
законодавства, де міститься вказівка на ті цілі,
які ставить законодавець, приймаючи нормативно-правовий акт. Як слушно відзначає М.І.Байтін, кожна норма видається насамперед для того,
щоб указати і водночас оцінити варіант, вид поведінки [13, с.221]. Але при цьому ставиться й
інше завдання – сформувати мотив поведінки,
сформулювати потребу здійснити дію відповідно
до припису фінансово-правової норми, викликати цим приписом позитивні (чи негативні) емоції. Тому мотиваційна функція фінансово-правової норми відіграє важливу роль у правовому
регулюванні поведінки суб’єктів фінансово-економічних відносин. Вона безпосередньо впливає
на її ефективність.
Як показує функціональний аналіз дії фінансово-правових норм, кожна з них, у тій чи
іншій мірі, виконує в механізмі правового регулювання такі функції, як функцію державної орієнтації учасника фінансово-економічних відносин та функцію державної оцінки різноманітних
варіантів поведінки суб’єктів фінансового права
[6, с.73]. Вказані функції є власне юридичними
функціями фінансово-правових норм. Державна
нормативна орієнтація – це спрямування поведінки суб’єктів фінансово-економічних відносин
на досягнення позитивних результатів. Вона є
одним із найбільш авторитетних орієнтирів у
системі соціальної орієнтації, оскільки створюється державою та охороняється нею від порушень. Кожна фінансово-правова норма орієнтує
учасників суспільних відносин з приводу мобілізації, розподілу та використання централізованих
і децентралізованих фондів державних коштів,
але в залежності від характеру припису орієнтація має різну соціально-правову значимість.
Вважаємо, що можна виділити такі основні
особливості оціночної функції фінансово-правових норм: а) у фінансово-правовій нормі міститься оцінка того чи іншого варіанта поведінки
з боку держави, причому таку оцінку завжди
здійснює її компетентний орган; б) фінансовоправова норма оцінює лише юридично значимі
результати поведінки учасників суспільних відносин з приводу мобілізації, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів державних коштів. У фінансово-правових
нормах міститься висновок держави про цінність
певного варіанта поведінки. В ній виражається
відношення держави до поведінки, яка повинна
погоджуватися з метою її фінансової діяльності.
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При дослідженні функцій фінансово-правових норм їх не варто ототожнювати із функціональними зв’язками фінансово-правових норм.
Якщо функція норми права характеризує основні
зовнішні напрямки регулювання, то функціональний зв’язок норми права відображає форми
взаємодії норм у системі права [6, с.80]. Фінансово-правові норми повною мірою проявляють
усі свої якості, в тому числі нормативні, державно-владні властивості, через зв’язки, які включають їх у єдиний правовий організм. Тому фінансово-правова норма як правове явище повинна розглядатися в єдності з іншими нормами,
іншими підрозділами правової системи. Що ж до
функціональних зв’язків фінансово-правових
норм, то вони, виступаючи результатом процесу
спеціалізації юридичних норм, досить різноманітні. Думається, що все більш поширення фінансово-правових норм у системі права означає намагання держави якомога детальніше регламентувати таку сферу суспільних відносин, як мобілізація, розподіл і використання централізованих
і децентралізованих фондів державних коштів,
забезпечити неухильне дотримання законності в
даній галузі.
Вважаємо, що найважливішою є взаємодія
фінансово-правових норм із нормами конституційного права. Регулюючи суспільні відносини,
конституційно-правові норми покликані інтегрувати у фундаментальні інститути суспільства та
держави [12, с.112]. Окрім того, що конституційне законодавство в цілому (зокрема, норми,
які закріплюють основи політичної та економічної системи, адміністративно-територіальний
устрій, розмежування компетенції між державними органами) має основоположне значення
для фінансово-правових норм, визначає загальну
перспективу та завдання фінансово-правового
регулювання, в ньому міститься і велика кількість спеціальних положень з питань фінансів.
Зокрема, ст. 58 Конституції України містить припис, який встановлює виняткові повноваження
Верховної Ради України затверджувати Державний бюджет, вносити до нього зміни, контролювати його виконання, приймати рішення щодо
звіту про його виконання [1, с.32]. Ця норма конкретизується у нормах фінансового права. Спираючись на норми конституційного права, фінансово-правові норми містять деталізовані правила, що стосуються діяльності різних державних органів у галузі фінансів.
Тісно стикаються фінансово-правові норми
з нормами адміністративного права, оскільки
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діяльність з формування, розподілу і використання фінансових ресурсів держави є за своїм
характером управлінською. Норми адміністративного права визначають повноваження органів
виконавчої влади на видання управлінських актів, у тому числі й органів спеціального управління фінансами держави, закріплюють структуру цих органів, організаційні форми їх діяльності, порядок призначення і звільнення посадових
осіб. Спираючись на адміністративно-правові
норми, норми фінансового права регулюють ті
відносини, які безпосередньо пов’язані з виконанням цими органами функцій по збиранню,
розподілу і використанню фінансових ресурсів
держави, контролю за їх цільовим витрачанням
[17, с.51]. Взаємодію між фінансово-правовими
нормами і нормами адміністративного права можна спостерігати і при забезпеченні дотримання
законності у сфері фінансової діяльності держави. Думається, що в даному випадку норми адміністративного права сприяють ефективній реалізації фінансово-правових норм. Аналогічна ситуація має місце і при взаємодії кримінальноправових норм і норм фінансового права. Таке
забезпечення диспозиції фінансово-правової норми вказує на можливість використання приписів одних галузей права для забезпечення прав і
обов’язків інших галузей [4, с.244]. Проте вищевказане не означає відсутність відповідних санкцій фінансово-правових норм, а лише підкреслює зацікавленість держави у точному та неухильному дотриманні законодавства у галузі фінансів шляхом установлення адміністративної та
кримінальної відповідальності.
Отже, визначення об’єктивної зумовленості, специфічних рис, функцій фінансово-правових норм, а також установлення їх зв’язків з іншими нормами права сприяє з’ясуванню юридичної природи норм фінансового права, виділенню їх в окремий вид правових норм.
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THE LEGAL NATURE OF THE FINANCIAL NORM
Summary
The article deals with the peculiarities of the financial norm. The functions of the financial norm and
its connections with the norms of other branches of law are analyzed.
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Академія державної податкової служби України, Ірпінь
ПРИНЦИПИ ГЛАСНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ У РОБОТІ РАХУНКОВИХ ПАЛАТ
Наявність у державі такого органу фінансового контролю як Рахункова палата є ознакою
відкритого демократичного суспільства. Стаття 3
Закону України “Про Рахункову палату” закріплює основні принципи здійснення контролю Рахунковою палатою, виділяючи також принципи
гласності та об’єктивності. У Положенні про Рахункову палату Верховної Ради Автономної Республіки Крим принцип об’єктивності викладений у пункті 1.4, а принцип гласності тут не
знайшов відображення. Однак з тексту положення можна зробити висновок - гласність також є
одним із основних принципів діяльності Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
Дотримання принципу гласності є однією з
основних умов діяльності органів фінансового
контролю. Інформування широкого кола осіб про
роботу органів фінансового контролю викликатиме дискусію, а отже, і створить більш сприятливі умови для реалізації їх висновків. Гласність
властива рахунковим палатам за самим змістом
їх існування, оскільки вони утворюються опосередковано платниками податків і представляють
їх інтереси, серед яких важливе місце займає
об’єктивна інформація про діяльність відповідних державних службовців, які стоять на сторожі
забезпечення законності і ефективності у використанні коштів платників податків у цілому і
кожного конкретно.
Визначальною умовою ефективної контрольної роботи є об’єктивність, без якої втрачається смисл контролю як функції управління, як основної форми зворотного зв’язку і бази для прийняття управлінських рішень. Фактично принципи об’єктивності і гласності взаємопов’язані.
Так, для забезпечення об’єктивності відображення реалій фінансової діяльності рахункових
палат необхідна гласність. Водночас об’єктивність висновків зростає в залежності від рівня
узагальнення отримуваної інформації.
Населення має право знати, хто і як розпоряджається фінансовими ресурсами. Спираючись
на цю інформацію, громадяни можуть виразити
своє ставлення до роботи органів фінансового
контролю в засобах масової інформації, що
сприятиме об’єктивності висновків, що прийма78

ються цими інституціями. Тобто гласність позитивно впливає на ефективність роботи рахункових палат, на об’єктивність прийняття рішень,
оскільки в умовах гласності результати контрольних заходів, що ними проводяться, стають під
громадський контроль.
У преамбулі Лімської Декларації керівних
принципів контролю (надалі Лімська Декларація) вказується на необхідність опублікування
звітів контрольних органів про перевірки з метою посилення стабільності і подальшого розвитку держав. Відповідно до положень Лімської
Декларації вищий контрольний орган повинен
бути уповноважений Конституцією, направляти
щорічно свою доповідь про підсумки і висновки
за результатами проведених перевірок безпосередньо в парламент або інші компетентні державні органи. Ця доповідь повинна бути опублікована, що забезпечить обширне інформування
широкого кола осіб та викличе дискусію і в такий спосіб створить більш сприятливий клімат
для реалізації висновків і рекомендацій вищого
контрольного органу. Річний звіт повинен відображати всю діяльність вищого контрольного органу. Лише у випадку наявності інтересу в захисті
змісту доповіді від розголошення вищий контрольний орган повинен зважити, що важливіше – задоволення цього інтересу, тобто захист інформації, чи
піддання фактів гласності [6, с.48-49]. Також у
Лімській Декларації є положення, яке стосується
вирішення питань щодо результатів окремих контрольних заходів. Зокрема, вищий контрольний
орган повинен також мати повноваження направляти свої звіти з особливо важливих справ по
мірі їх завершення в парламент, не чекаючи
строків подання річних звітів.
У більшості держав контрольний орган
щорічно повідомляє про результати своєї роботи,
подаючи звіти в парламент безпосередньо або
через органи виконавчої влади, які доводять ці
звіти до відома парламенту або лише органам
виконавчої влади. Так, у Законі “Про рахункову
палату” Франції зазначено, що Рахункова палата
робить щорічно повідомлення Президенту держави і розповсюджує цей звіт, що містить зауваження і висновки перевірок у парламенті [1,
с.149]. Конституція Іспанії вказує, що Рахункова
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палата, незалежно від своєї компетенції, подає в
Генеральні Кортеси щорічну доповідь, у якій
повідомляє про допущені порушення і про накладені покарання[4, с.168]. Рахункова палата
Кореї повинна подавати звіт Президенту і національним зборам протягом наступного року [5,
с.275]. Відповідно до Закону “Про ревізії звітності”, в Республіці Китай Вища установа ревізії
рахунків здійснює контроль за виконанням бюджету центрального уряду під керівництвом Голови Держради і йому подає звіт про результати
своєї контрольної діяльності [2, с.266]. Рахункова
палата В’єтнаму, поряд з розробкою на основі результатів перевірок пропозицій установам, що перевірялися, також повинна подавати прем’єрміністру країни пропозиції і рекомендації щодо
вдосконалення звітності і бюджетного процесу в
цілому [7, с.299].
Закон України “Про Рахункову палату” не
лише вказує, що Рахункова палата щорічно подає Верховній Раді України загальний письмовий звіт про результати виконання доручень
Верховної Ради, проведені перевірки, ревізії та
обстеження, про витрати на цю діяльність, але і
вказує строк, до якого повинен бути поданий звіт
– не пізніше ніж 1 грудня. Цікавим у звітності
Рахункової палати Верховної ради Автономної
Республіки Крим є те, що вона подає Верховній
Раді Автономної Республіки Крим звіт про свою
діяльність не рідше двох разів на рік.
У кожній республіці Російської Федерації
є контрольно-рахункові органи, які подають законодавчим зборам щорічний звіт про свою роботу. Оскільки всі контрольно-рахункові органи
звітують про свою роботу один раз на рік, мабуть, було б доцільно, щоб Рахункова палата
Верховної Ради Автономної Республіки Крим
подавала звіт Верховній Раді не два, а один раз
на рік. Це дало б змогу їй провести більше перевірок і працювати над удосконаленням форм і
методів контролю, а не над звітністю, що забирає
багато часу.
Поряд з поданням звіту про роботу рахункового органу законодавчій чи виконавчій владам також необхідним є офіційне опублікування
цього звіту. Шляхом доведення річного звіту до
відома громадськості населення отримує, з одного боку, уявлення про роботу рахункового органу, а з іншого – в ході публічної дискусії про виявлені недоліки формується громадська думка,
яку не можуть ігнорувати компетентні інстанції.
Опублікування звітів про роботу рахункових органів у більшості держав є звичною прак-

тикою, але вказівка на це міститься лише в деяких законах. Наприклад, відповідно до Закону
про Вищу контрольну службу Чеської Республіки, президент Служби публікує річний звіт у бюлетені, [9, с.182] щорічний звіт про роботу Рахункової палати Російської Федерації подається
Раді Федерації і Державній Думі і підлягає
обов’язковому опублікуванню[8, с.248]. Звіт Рахункової палати, затверджений Верховною Радою України, публікується у виданнях Верховної
Ради України. Звіти Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим публікуються в газеті “Крымские известия”.
Отже, у своїй діяльності рахункові палати
виходять з того, що однією з основних їх функцій є обнародування результатів проведених перевірок. Це свого роду звіт перед виборцями,
народом України про те, як витрачаються державні – народні – гроші і що лежить в основі розподілу та використання коштів: закони України
(хай і недосконалі, але ж побудовані на об’єктивних законах розвитку економіки), чи ж діяльність окремих осіб, виходячи з їх розуміння ситуації і трактування законів [12, с.7]. Тобто маючи у своїй діяльності надзвичайно важливий інструмент – гласність процесу контролю, рахункові палати об’єктивно і відкрито доводять до
громадян України стан дотримання бюджетної
дисципліни в країні.
Як правило, Закони про рахункові органи
не містять детальних вимог до річних звітів. Однак є певні винятки. В деяких країнах встановлені конкретні вимоги до змісту річних звітів. Так,
Закон “Про Рахункову палату” Республіки Корея
містить цілий розділ, присвячений звітності про
перевірки. Зокрема, річний звіт повинен містити
обстеження заключних рахунків про доходи і
витрати держави, свідоцтво відповідності вказаних у звіті про виконання державного бюджету
даних про доходи і витрати рахункам, що подані
Банком Кореї; огляд установлених за результатами перевірок порушень законів, декретів, запланованих показників бюджету та інших порушень встановленого порядку; вказівку на наявність необхідних дозволів національних зборів
про використання резервних фондів; рішення про
відшкодування шкоди і дані про їх виконання; питання, з яких Рахункова палата вимагала застосування санкцій, дані про ліквідацію недоліків, поліпшення положення справ і дані про застосовані
заходи; питання, з яких Рахункова палата давала
рекомендації і дані про реалізацію цих пропозицій;
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інші питання, включення яких у звіт Рахункова палата вважає доцільним [3, с.292].
Менш детально вимоги до річного звіту описані в Законі про Вищу контрольну службу Чеської
Республіки, який визначає, що річний звіт повинен
містити в основному оцінку виконання робочого
плану і відображення досягнутих у результаті контрольної діяльності економії коштів. У Російській
Федерації зміст звіту Рахункової палати в законі
не конкретизується. Законодавство Автономної
Республіки Крим також конкретно не визначає
зміст звіту Рахункової палати Верховної Ради
Автономної Республіки Крим. Закон України
“Про Рахункову палату“ вказує, що Рахункова палата подає Верховній Раді України загальний звіт
про результати виконання доручень Верховної Ради України, проведені перевірки, ревізії та обстеження, а також про витрати на цю діяльність.
Фактично Закон указує лише на деякі питання, що повинні бути відображені у звіті, але
не конкретизує їх. На думку автора, необхідно
статтю 35 Закону України “ Про Рахункову палату “ доповнити положенням, що конкретизувало
б зміст звіту. У ньому стисло потрібно подавати
результати всіх контрольних заходів, що проводилися Рахунковою палатою за минулий рік, давати оцінку реакції органів державної влади на
виявлені порушення і недоліки, пропонувати
узагальнені висновки і рекомендації по їх усуненню і по вдосконаленню фінансової системи
України. Голова Рахункової палати В. Симоненко вказує, що головним інструментом реагування
на Рахункову палату на сьогодні є публічність
перевірок і що члени рахункової палати відповідають персонально за свою роботу загалом і за
кожну цифру, зокрема. В цьому він бачить соціальний аспект їх роботи [11].
Законодавством України не забороняється
передавати в засоби масової інформації матеріали про діяльність Рахункової палати, тобто про
результати перевірок, експертно-аналітичних робіт. Якщо визначити гласність як доступність
інформації невизначеному колу осіб, то, звичайно, під принцип гласності підпадає регулярна
передача всіх, без винятку, матеріалів перевірок,
обстежень і експертиз Верховної Ради України,
де вони доступні всім депутатам і працівникам
апарату. Закон України “Про Рахункову палату“
вказує, що про результати проведених перевірок і
ревізій Рахункова палата інформує Верховну Раду
України, доводить їх до відома керівників відповідних центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій.
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Гласність у роботі Рахункової палати ставить особливо високі вимоги до якості, достовірності, об‘єктивності матеріалів, що готуються. За
недостовірність результатів проведених посадовими особами перевірок і ревізій, які подаються
до державних органів або оприлюднюються, ці
особи несуть відповідальність згідно із законодавством України. На думку автора, дану статтю
Закону необхідно доповнити, вказавши, яку саме
відповідальність будуть нести посадові особи
Рахункової палати.
Також посадовим особам Рахункової палати забороняється розголошувати державну та
іншу таємницю. Діюче законодавство встановлює, що за порушення законодавства про державну та іншу таємницю особи несуть відповідальність згідно із законодавством України. Знову наше законодавство не вказує, яка саме відповідальність наступає, а відсилає до інших нормативних актів. Доцільно було б за такі дії на посадових осіб також накладати дисциплінарне стягнення – звільнення, тобто застосовувати в даному випадку і дисциплінарну відповідальність.
Відповідно до Закону, на запити Рахункової палати у процесі здійснення нею її функцій
всі органи державної влади і органи місцевого
самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та їх посадові особи зобов‘язані надавати інформацію
що стосується об’єктів контролю та є необхідною для здійснення перевірки, ревізії та обстеження. Водночас існує положення щодо захисту
цієї інформації від недобросовісного використання. Ці матеріали становлять професійну таємницю і можуть бути використані лише для здійснення контролю. Розголошення будь-яких відомостей, матеріалів, документів усними чи друкованими засобами масової інформації в першу
чергу щодо посадових осіб, які ними користувалися або яким вони були відомі, переслідується
законом. Знову наше законодавство не встановлює вид відповідальності, а на думку автора, це
може бути дисциплінарна або матеріальна відповідальність. Також посадовим особам Рахункової
палати забороняється оприлюднювати свої висновки до завершення перевірок чи ревізій та
оформлення їх результатів актом, який затверджується Колегією Рахункової палати.
Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що абсолютної гласності в роботі
Рахункової палати бути не може. Навіть Лімська
Декларація підкреслює необхідність захисту інформації і дотримання відповідних обмежень зі
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сторони закону. Гласність сприяє об’єктивності
висновків Рахункової палати. А об’єктивність
висновків забезпечується встановленням високих
кваліфікованих вимог до осіб, що претендують
на відповідальні посади.
Відповідно до законодавства України, Головою Рахункової палати може бути громадянин
України, який має вищу економічну або юридичну освіту, досвід професійної діяльності в галузі державного управління, державного контролю,
економіки, фінансів, права, а також підтвердив
свої професійні знання під час обговорення його
кандидатури за спеціальною процедурою, встановленою відповідним комітетом Верховної Ради згідно з чинним законодавством, Законодавство Автономної Республіки Крим визначає
майже такі ж самі вимоги до кандидатури Голови Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, але не містить положення
про те, що він повинен підтвердити свої професійні знання під час обговорення його кандидатури. З точки зору автора, законодавство Автономної Республіки Крим з цієї позиції є більш прогресивним, оскільки, дійсно, як можна підтвердити
свої професійні знання під час обговорення. Тобто
фактично особи ніби складають “екзамен”, але якщо людина має професійні знання і претендує на
цю посаду, то підтвердженням її знань може бути
робота в зазначених сферах.
Перший заступник і заступники Голови,
головні контролери та Секретар Рахункової палати повинні бути громадянами України, мати
вищу освіту та досвід професійної діяльності в
галузі державного управління, державного контролю, економіки, фінансів, права. Крім цього,
законом установлені вимоги, спрямовані на те,
щоб не допустити впливу особистих чи корпоративних інтересів вищих посадових осіб палати на
її діяльність. Так, Голова Рахункової палати, Перший заступник і заступник Голови Рахункової палати, головні контролери – керівники департаментів і Секретар Рахункової палати не можуть бути
народними депутатами України, членами Уряду
України, займатися підприємницькою діяльністю,
виконувати роботу за сумісництвом, крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності, здійснюваної у позаробочий час.
Цікаво те, що за законодавством Російської Федерації Голова, заступник Голови Рахункової палати Російської Федерації не можуть бути в родинних зв’язках з Президентом Російської
Федерації, Головою Ради Федерації і Головою
Державної Думи, Головою Уряду Російської Фе-

дерації, керівником Адміністрації Президента Російської Федерації, Генеральним прокурором Російської Федерації, Головою Конституційного Суду
Російської Федерації, Головою Верховного Суду
Російської Федерації і Головою Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації [8, с.233].
Доцільно було б і до нашого законодавства внести таке обмеження, тобто вказати, що
Голова, Перший заступник і заступник Голови
Рахункової палати не можуть знаходитись у родинних зв’язках з Президентом України, Головою Верховної Ради України, Прем’єр-міністром
України, Генеральним прокурором України, Головою Конституційного Суду України, Головою
Верховного Суду, Вищого Арбітражного Суду
України – це максимально не допустить впливу
будь-яких інтересів на діяльність посадових осіб
Рахункової палати і прийняття ними рішень. Подібне положення необхідно внести і до законодавства Автономної Республіки Крим, яке врегульовує діяльність Рахункової палати Верховної
Ради Автономної Республіки Крим.
Важливе значення для забезпечення об’єктивності має право членів Колегії Рахункової
палати на окрему думку. Рішення Колегії приймаються у формі постанов і висновків більшістю голосів від кількості її членів, присутніх на
засіданні, і підписуються Головою та Секретарем Рахункової палати. А у разі незгоди з рішенням Колегії Рахункової палати, член Колегії присутній на її засіданні, може інформувати про це
Верховну Раду України або її Комітет у письмовій формі з обгрунтуванням власної позиції.
Велике значення для забезпечення об’єктивності контролю має інформаційне забезпечення Рахункової палати, оскільки на підставі
неповної або хибної інформації неможливо зробити правильні висновки. Працівники управління інформаційного та комп’ютерного забезпечення Рахункової палати працюють над створенням інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати – це цілий комплекс заходів: технічних, кадрових, організаційних і нормативноправових. Рахункова палата зв’язана з корпоративною мережею Національного банку України,
з кожним регіоном, з усіма фінансовими, фінансово-кредитними і банківськими установами аж
до районних. З її допомогою Рахункова палата
отримує великий обсяг інформації від НБУ, Міністерства фінансів, Державного казначейства,
Держкомстатистики, Української міжбанківської
валютної біржі, агентства “Промінвест”, Держа-
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вної податкової адміністрації, п’яти інформаційних агентств тощо [10, с.31-32].
Отже, фактично в будь-який час працівники можуть отримати найсвіжіші відомості з питань, що їх цікавлять. Але необхідно створити
єдину автоматизовану систему державного контролю за виконанням державного бюджету України, фінансуванням загальнодержавних програм,
збереженням і використанням кредитних ресурсів, діяльністю установ банківської системи.
І базовим елементом такої системи має бути інформаційно-аналітична система Рахункової палати [10, с.32]. Створення такої системи сприятиме не лише прийняттю об’єктивних рішень і
висновків рахунковими палатами, а і забезпечить
дотримання принципу гласності, бо ці два принципи нерозривно пов’язані між собою.
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The author analyses the legislation of Ukraine the Crimean autonomous republic and other countries
concerned with controlling accounting bodies. The article reveals the contents of publicity and objectivity,
proposes to make certain changes and amendments to the current law of Ukraine “On Accounting House”.
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ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
Повноваження органів Верховної Ради по
контролю за виконанням Державного бюджету
можна поділити на дві групи: 1) повноваження
по організації контролю. До цієї групи відносяться повноваження щодо: визначення організаційних форм контролю; встановлення порядку
та строків надання органами виконавчої влади
інформації про виконання Державного бюджету;
організації перевірки виконання бюджету; 2)
безпосередньо контрольні повноваження, у процесі реалізації яких здійснюється безпосередній
контроль за ходом виконання Державного бюджету. З цією метою протягом бюджетного року
Верховна Рада, її комітети та окремі депутати
мають право вимагати від органів виконавчої
влади будь-яку інформацію, пов’язану з виконанням Державного бюджету.
На своїх засіданнях Верховна Рада України п.2 ст.9.1.10, використовуючи свої повноваження на здійснення контролю за виконанням
Державного бюджету, розглядає хід виконання
бюджету двічі на рік (у липні та грудні) [3,
Ст.338]. Уряд доповідає на засіданні Верховної
Ради України про виконання Державного бюджету, по доповіді проводиться обговорення і
приймається постанова про затвердження доповіді уряду. В разі не затвердження доповіді Уряду Верховна Рада може поставити питання про
відповідальність Уряду або окремих його членів.
За Бюджетним кодексом звітування державних органів перед Верховною Радою протягом бюджетного року відбувається на щомісячній та щоквартальній основі. Так, Державним
казначейством України до 15 числа місяця, наступного за звітним, подається звіт про виконання Державного бюджету протягом місяця, не пізніше ніж через 10 днів після цього подається
звіт про виконання показників зведеного бюджету України, інформація про виконання захищених статей та про використання коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України. Також
не пізніше 15 числа другого місяця, наступного
за звітним, Державним казначейством подається
звіт про бюджетну заборгованість [4, Cт.59].
Верховна Рада України здійснює оперативний контроль за виконанням Державного бюджету через постійний комітет з питань бюджету

та інші комітети в межах їх компетенції. Загальні
засади повноважень комітетів Верховної Ради
України, закріплені статтею 89 Конституції
України, яка встановлює, що “комітети здійснюють законопроектну роботу, готують і попередньо розглядають питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України”. Положення
Конституції не містять підстав для надання комітетам Верховної Ради інших повноважень, в тому числі закріплення їх на рівні закону, оскільки
перелік питань, що можуть бути врегульовані на
рівні законів, передбачений статтею 89 Конституції України, в якій зазначено: “організація і
порядок діяльності комітетів …встановлюється
законом”. Існуюча практика тлумачення Конституції Конституційним Судом України свідчить
про те, що визначена Конституцією (ч.2 ст.19)
компетенція органу, що не є органом державної
влади або місцевого самоврядування [1, Ст.141],
обмежується безпосереднім буквальним змістом
положень Конституції, що встановлюють цю
компетенцію, та не підлягає розширеному тлумаченню [5, Ст.23]. У зв’язку з цим вважаємо
неприпустимим розширення компетенції комітетів на рівні закону, оскільки це виходитиме за
межі підготовчих дій, належних до компетенції
Верховної Ради. Конституцією України безпосередньо не передбачена наявність у комітетів
Верховної ради контрольної функції [7, с.222];
контроль бюджетного та інших комітетів є похідним від контролю Верховної Ради та носить
підготовчий характер по відношенню до нього.
Статтею 66 Закону України “Про Державний бюджет України на 2001 рік”, у 2001 році
запроваджено процедуру погодження комітетом
Верховної Ради з питань бюджету питання використання коштів загального фонду Державного
бюджету: “у разі перевищення загального обсягу
доходів загального фонду Державного бюджету
України понад встановлений відповідний показник у статті 2 цього Закону додатково отримані
кошти спрямовуються у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України за погодженням з
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету”. На наш погляд, надання таких повноважень комітету з питань бюджету виходить за
межі суто підготовчих функцій комітету, що су-
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перечить статті 89 Конституції України, у зв’язку з чим згадана норма має бути скасована.
Реалізація контрольних повноважень комітетів забезпечується відповідними правами комітетів: звертатися з питань, віднесених до їх відома, до Голови Верховної Ради, Президента України, Кабінету Міністрів України, а також керівних органів, які утворюються або затверджуються Верховною Радою України, інших установ,
закладів, організацій і підприємств незалежно
від форм власності [2, Ст.134]. Звернення комітетів підлягають розгляду протягом 10 днів з дня
їх отримання; в порядку контролю за додержанням Конституції і законів України, інших правових актів, прийнятих Верховною Радою України,
контролю за законністю, економністю та ефективністю витрат, що здійснюються з Державного
бюджету, вимагати явки та заслуховувати Першого віце-Прем'єр-міністра, віце-прем'єрів, міністрів України, керівників державних комітетів,
відомств, інших органів державної виконавчої
влади і організацій, профспілкових органів, а
також органів місцевого самоврядування і об'єднань громадян, окремих громадян. На пропозицію комітету керівники цих органів та організацій, інші посадові особи зобов'язані прибути на
його засідання та надати відповідні роз'яснення.
За неявку на засідання комітету, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати
інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до законодавства України [2, Ст.10]; вимагати надання та
отримувати від органів державної виконавчої
влади, підприємств, установ і організацій, їх посадових осіб оригіналів необхідних матеріалів і
документів та їх копій [2, Ст.8].
Для підвищення ефективності механізму
надання та отримання інформації за запитами
комітетів вважаємо за доцільне закріпити систему норм, що встановлюють підстави, строки,
форми та обсяги надання, можливу частоту запиту інформації з метою дотримання балансу корисної інформації та уникнення перевантаження
державних органів наданням такої інформації.
Ця система норм повинна виходити також з
об’єктивної можливості надання певної інформації у встановлені строки при затверджених
розмірах бюджетного фінансування тощо.
Нормативними актами встановлені випадки обов’язкового періодичного надання інформації комітетам Верховної Ради та розгляду питань пов’язаних з виконанням бюджету. Зокрема,
Міністерство фінансів щомісячно надсилає по84

стійному комітету з питань бюджету інформацію
про стан бюджету та його виконання. Виконання
Державного бюджету розглядається на засіданнях постійних комітетів чотири рази (у квітні,
липні, жовтні, січні) протягом терміну його виконання. Комітет може схвалити бюджетну політику Уряду або, у випадку її несхвалення - ініціювати розгляд Верховною Радою України питання
про недовіру до бюджетної політики Уряду [3].
Основні завдання, принципи діяльності, функції та повноваження Рахункової палати України
регулюються статтею 98 Конституції України, Законом України від 11 липня 1996 року “Про Рахункову палату” та рішенням Конституційного суду
України від 23 грудня 1997 року у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України Закону України
“Про Рахункову палату”.
Рахункова палата України діє від імені
Верховної Ради України і є органом парламентського контролю спеціальної компетенції. Однак
досить поширене в світі поняття “вищого парламентського контролю” не може бути застосовано
по відношенню до Рахункової палати України.
В 1999 році Конституційний суд України встановив, що Рахункова палата є органом парламентського контролю, але застосування поняття “вищого” контролю по відношенню до Рахункової
палати буде таким, що суперечить вимогам статті 157 Конституції України. Як визначив Конституційний суд, наділення Рахункової палати функцією здійснення вищого парламентського контролю порушить єдність та цілісність вищого за
своєю природою парламентського контролю,
оскільки піднесе контроль Рахункової палати понад контролем Верховної Ради України, у зв’язку з чим конституційний статус Верховної Ради
України буде ущемлений [6].
Завданнями Рахункової палати є: організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової частини Державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштів, у
тому числі коштів загальнодержавних цільових
фондів, за обсягами, структурою та цільовим
призначенням; здійснення контролю за утворенням і погашенням внутрішнього і зовнішнього
боргу України, визначення ефективності та доцільності видатків державних коштів, валютних та
кредитно-фінансових ресурсів; контроль за фінансуванням загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і
національно-культурного розвитку, охорони довкілля; контроль за дотриманням законності що-
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до надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям, передбачених у Державному бюджеті
України; контроль за законністю та своєчасністю
руху коштів Державного бюджету України та
коштів позабюджетних фондів в установах Національного банку України та уповноважених банках; аналіз встановлених відхилень від показників Державного бюджету України та підготовка
пропозицій про їх усунення, а також про удосконалення бюджетного процесу в цілому; регулярне інформування Верховної Ради України, її комітетів про хід виконання Державного бюджету
України та стан погашення внутрішнього і зовнішнього боргу України, про результати здійснення інших контрольних функцій тощо.
Одним з дискусійних питань, пов’язаних з
контрольними повноваженнями Рахункової палати, є питання щодо об’єкта цих повноважень.
До прийняття рішення Конституційного суду від
23 грудня 1997 року, повноваження Рахункової
палати за Законом України “Про Рахункову палату” поширювались на здійснення контролю за
доходною частиною Державного бюджету, до
того ж Рахункова палата була наділена повноваженнями владно-розпорядчого характеру. Згаданим рішенням Конституційного суду визначено,
що сфера застосування повноважень Рахункової
палати поширюється лише на використання коштів Державного бюджету, тобто на виконання
його видаткової частини.
Тепер Верховною Радою України підготовлений проект Закону України “Про внесення
змін до статті 98 Конституції України”, згідно з
яким пропонується наділити Рахункову палату
повноваженнями щодо здійснення парламентського контролю за формуванням та виконанням
Державного бюджету України [6, Ст.2276]. Таке
розширення повноважень, на наш погляд, має
істотно зміцнити статус Рахункової палати як
органу парламентського контролю та підвищити
ефективність контролю за виконанням Державного бюджету.
Повноваження Рахункової палати щодо
здійснення контролю за витрачанням коштів
Державного бюджету поширюються на Верховну Раду України, органи виконавчої влади, Національний банк України, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України,
інші державні органи і установи, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, банки, кредитні установи, господарські товариства,

страхові компанії, інші фінансові установи та їх
спілки, асоціації та інші об'єднання незалежно
від форм власності, об'єднання громадян, недержавні фонди та інші недержавні некомерційні
громадські організації. Контроль Рахунковою
палати обмежений діяльністю зазначених суб’єктів, що стосується використання коштів Державного бюджету.
В ході виконання Державного бюджету
України Рахункова палата контролює повноту і
своєчасність грошових надходжень розпорядникам бюджетних коштів, фактичне витрачання
ними закріплених бюджетних асигнувань, у тому
числі коштів загальнодержавних цільових фондів і видатків по обслуговуванню внутрішнього
та зовнішнього боргу України, у порівнянні з
затвердженими показниками Державного бюджету України, виявляє відхилення та порушення, проводить їх аналіз, вносить пропозиції щодо
їх усунення. В ході контролю за витрачанням
державних коштів здійснюється комплексний
контроль у сфері касового виконання бюджету,
зокрема за ефективністю управління коштами
Державного бюджету Державним казначейством
України, законністю і своєчасністю руху коштів
Державного бюджету та загальнодержавних цільових фондів у Національному банку України
та комерційних банках.
Для забезпечення повного та своєчасного
надходження й обробки інформації введена система обов'язкової фінансової звітності всіх
центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій перед Рахунковою палатою. Рішення про конкретні терміни надання і форми зазначеної звітності приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Рахункової палати. Після проведення
аналізу оперативної інформації, одержаної в порядку контролю, Рахункова палата подає узагальнені відомості Верховній Раді України, її
комітетам та Кабінету Міністрів України. Крім
того, встановлена щоквартальна обов’язкова звітність Рахункової палати перед Верховною Радою України про хід виконання Державного бюджету України. В оперативному звіті наводяться
фактичні відомості про формування доходів і
проведені витрати у порівнянні з показниками,
затвердженими Законом про Державний бюджет
України поточного року, і показниками за відповідний період або квартал попереднього року.
Рахункова палата безпосередньо не наділена правом здійснювати заходи попереджувального характеру (зупиняти операції по рахун-
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ках, обмежувати витрачання Державних коштів
іншим чином), застосовувати санкції за порушення порядку витрачання коштів Державного
бюджету, давати обов’язкові приписи стосовно
ліквідації наслідків виявлених порушень. За результатами перевірок, ревізій та аналізу звітності
Рахункова палата лише має право порушувати
перед Верховною Радою України, Президентом
України, органами виконавчої влади клопотання
про притягнення до відповідальності посадових
осіб, винних у порушенні вимог чинного законодавства України, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди державі. Також у разі виявлення
під час перевірок, ревізій та обстежень фактів
привласнення грошей і матеріальних цінностей,
інших зловживань, виявлення порушень закону,
що тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність, Рахункова палата має
право передавати матеріали перевірок, ревізій та
обслідувань до правоохоронних органів з інформуванням про це Верховної Ради України.
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Усі правові норми, в тому числі й податково-правові, діють у відповідних часових межах.
Причому загальним принципом дії норм права в
часі є правило, за яким правопорушення та відповідальність за нього визначаються законом,
який діяв на час вчинення протиправного діяння
[29, с.54-55; 21, с.195-233; 18, с.316-355]. Але у
перехідні періоди, коли відбувається кардинальна зміна нормативно-правових актів у тій чи іншій сфері суспільного життя – саме такий період
переживає нині Україна, – питання застосування
того чи іншого закону стають особливо актуальними та складними. Особливої злободенності
вони набули з прийняттям чинної Конституції
України, яка надала правам і свободам людини і
громадянина виняткової цінності [1, Ст.21].
У загальній теорії права виділяють три типи (принципи) дії закону: 1) негайну дію, коли
закон поширюється на правові відносини, що
виникли після набрання ним чинності, тобто це
дія лише “вперед”; 2) ультраактивність, або “переживання” закону, коли він продовжує застосовуватись і після втрати чинності, іншими словами, закон “переживає” відведений йому строк;
3) ретроактивність, або зворотна сила закону,
має місце тоді, коли норми нового закону поширюються на правовідносини, що мали місце до
набрання ним чинності. При цьому розрізняють
просту зворотну силу (поширення закону на діяння, за яким вирок суду не набрав законної сили) і ревізійну (поширення закону на правопорушення, за якими вирок суду набрав законної
сили – тут “ревізії” підлягають уже винесені вироки) [23, с.317-339]. Цей другий аспект зворотної дії закону в часі краще від інших галузей
права досліджений у кримінальному праві [43,
с.114-122].
У податковому праві України проблема ретроактивності законів набула особливої ваги з
початку 90-х років. Зокрема, 25 червня 1991 р.
Верховною Радою України прийнято Закон
України “Про систему оподаткування”, який декларував, що система оподаткування будується
на принципах стабільності, рівнонапруженості,
обов’язковості, соціальної справедливості при
визначенні і справлянні податків, зборів та
обов’язкових платежів [4, Ст.510]. Однак уже в

редакції цього Закону від 2 лютого 1994 р. принцип стабільності податкового законодавства було вилучено де-юре [5, с.28], хоча ще раніше його було забуто де-факто, внаслідок чого з’явились періодичні зміни більшості елементів податкових законів, надання податковим законам, що
погіршували становище громадян, зворотної сили (запровадження їх “заднім числом”). Так, з 1
січня 1992 р. до 31 грудня 1992 р. надано чинності Закону України “Про оподаткування доходів
підприємств і організацій”, хоча він був прийнятий Верховною Радою України 21 лютого 1992
р. [6, с.91], а офіційно надрукований в газеті
“Голос України” 18 березня 1992 р. [49]. Внаслідок запровадження цього Закону лише у першому кварталі 1992 р. кожне третє підприємство в
Україні стало збитковим, 381 підприємство знизило доходи, а 71 припинило діяльність [24].
21 квітня 1993 р. опубліковано Закон України від 9 квітня 1993 р. “Про Державний бюджет
України на 1993 рік”, підписаний Президентом
України 9 квітня 1993 р.[7]. Стаття 8 цього Закону відновила дію Закону України “Про оподаткування доходів підприємств і організацій” з 1
квітня 1993 р. – заднім числом [6, с.86]. Закон
України від 1 лютого 1994 р. “Про Державний
бюджет України на 1994 рік”, опублікований 18
лютого 1994 р. [51], вступив у силу з 1 січня
1994 р.[8, с.83, 84], підтвердивши статтею 28
збереження оподаткування доходів підприємств і
організацій до кінця року у порядку, передбаченому Законом України від 21 лютого 1992 р.
“Про оподаткування доходів підприємств і організацій” [8, с.81]. При цьому до останнього закону були внесені зміни, що погіршували становище платників податків – ставка оподаткування
збільшена з 18 до 22 процентів, а по доходах від
банківської і страхової діяльності – до 55 процентів і запроваджена заднім числом [8, с.81, 82].
Крім того, згідно зі ст. 27 Закону України “Про
Державний бюджет України на 1994 рік” статтю
5 Закону України “Про оподаткування доходів
підприємств і організацій” про надання пільг
щодо податку було викладено в новій редакції,
відповідно до якої перелік пільг, що містився у
попередній редакції Закону, зменшився на 18
пунктів [8, с.81]. У відповідності з пунктом 3
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статті 27 Закону України “Про Державний бюджет України на 1994 рік” авансові внески податку на дохід фактично було віднесено до
обов’язкових платежів. На цій підставі до платників податку, які допустили зниження авансових платежів, податковим органам було надано
право застосовувати фінансові санкції у вигляді
штрафу в розмірі суми заниженого платежу по
кожному терміну сплати [8, с.82], а відтак і нараховувати пеню за весь час заборгованості в
розмірі 0,2 процента [6, с.90].
В додаток до цього відповідно до статті 25
Закону України “Про Державний бюджет України на 1994 рік” у разі зниження платниками сум
податку або іншого обов’язкового платежу до
бюджету, виявленими податковими органами в
ході перевірок, передбачалося стягнення суми
донарахованих платежів і штрафних санкцій у
розмірах, передбачених чинним законодавством
України, збільшених на суму, виходячи з облікової ставки НБУ, що застосовувалась на день стягнення, за весь період ненадходження податку і
санкцій до бюджету [8, с.80-81]. Відповідно до
Порядку застосування статті 25 Закону України
“Про Державний бюджет України на 1994 рік”
державні податкові інспекції повинні були здійснювати виконання статті 25 названого Закону
щодо збільшення донарахованого ними сум податків або інших обов’язкових платежів до бюджету і штрафних санкцій, які стягнено з платників (чи сплачено платниками) податків за актами перевірок податкових органів, складеними
з 1 січня 1994 р. [52, 53] – знову ж таки наяву
надання зворотної сили нормам права, що посилюють фінансово-правову відповідальність за
порушення законодавства про оподаткування.
Практика повернення становища платника
податку на гірше, як переконує аналіз дійсності,
у першій половині 90-х років набрала системного характеру. Стало нагальною необхідністю закріпити у податковому праві України, у її Основному Законі принцип неможливості повернення
на гірше становища платників податків. Зміст
цього принципу полягає у неможливості зворотної дії податково-правових норм, які встановлюють нові види податків, розширюють податкову базу (об’єкт оподаткування) або коло платників даного податку, збільшують податкові ставки, встановлюють нову чи посилюють передбачену раніше відповідальність за порушення податкового законодавства. Даний принцип уже на
той час сповна утвердився у кримінальному,
кримінально-процесуальному, ряді інших галу88

зей права. Про необхідність закріплення цього
принципу у законодавстві України з середини
90-х років почали говорити науковці [34, c.192201]. Тому й очікувалося, що вітчизняний конституцієдавець, враховуючи виняткову важливість та складність податкових правовідносин у
трансформаційному суспільстві, закріпить його у
Конституції України в повному обсязі.
Однак у дійсності, ймовірніше всього тому,
що чинна Конституція України стала поки що
найбільшим компромісом суспільства та держави, різних гілок влади, різних, у тім числі й взаємовиключних, інтересів суспільних груп, принцип неможливості повернення у правовому становищі особи на гірше був сформульований дуже стисло, дещо абстрактно, до певної міри однобоко, однак, тим не менш, методологічно правильно: “Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків,
коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за
діяння, які на час їх вчинення не визнавалися
законом як правопорушення”[1, Cт.58].
Конституцієдавець Російської Федерації,
враховуючи особливу значимість принципу неповернення на гірше саме у сфері оподаткування, у статті 57 Конституції РФ безпосередньо
зафіксував, що закони, які встановлюють нові
податки чи погіршують становище платників
податків, зворотної сили не мають. Більше того,
виходячи з призначення зазначеного принципу,
конституції багатьох держав світу, в т.ч. й постсоціалістичних (Азербайджану, Казахстану, Македонії, Словенії, Росії та інших), застосовують
гнучкіші, порівняно з Конституцією України,
текстуальні його формулювання, відповідно до
яких зворотня дія в часі законів та інших нормативно-правових актів має місце не тільки у разі
пом’якшення або скасування ними відповідальності особи, але й допускається, за умови спеціального застереження в законі чи іншому нормативно-правовому акті, також у випадках, коли ці
акти спрямовані на поліпшення правового становища фізичних і юридичних осіб: сприяють здійсненню прав і свобод, звільняють від обов’язків,
зокрема, сплати податків чи знижують останні
[46, c.79; 30, c.71, 150; 36, c.70, 259, 360].
Вважаємо за необхідне відзначити також,
що водночас з цим у конституційній практиці
зарубіжних країн зустрічаються, хоч дуже рідко,
випадки відходу від послідовної реалізації принципу неможливості повернення на гірше у сфері
оподаткування. Зокрема, Конституція Швеції
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встановлює, що “податок або інші виплати державі не можуть стягуватись у більшому розмірі,
ніж це випливає з припису, що діяв тоді, коли
виникли обставини, які викликали встановлення
податку чи виплати. Якщо Ріксдаг визнає причину обґрунтованою, закон все-таки може встановити, що податок чи інша виплата державі стягуються не дивлячись на те, що закон не мав сили в період, коли виникли відповідні обставини...
Ріксдаг вправі встановлювати винятки з правила,
зазначеного у першому реченні, якщо визнає, що
це викликано поважною причиною, пов’язаною з
війною, небезпекою війни чи важкою економічною кризою”[31, c.704].
З позицій Конституції України також було
б недопустимим рішення Верховного Суду США
у справі United States v. Darusmont. До даного
рішення американська доктрина заборони зворотної сили закону вважала за недопустиме стягувати підвищені податки з угод, укладених до набрання сили законом, що погіршує умови оподаткування для платника податку. Проте у 1981 р.
у даній справі було прийнято рішення, яким
Верховний Суд США визнав законним оподаткування мінімальним альтернативним податком
прибутків від продажу акцій, здійсненому за декілька місяців до прийняття закону про цей податок. Суд мотивував свою позицію тим, що
“оскільки остаточна сума прибуткового податку
платника податків може бути визначена тільки в
кінці фінансового року, то протягом цього часу
Конгрес вправі вносити в податкове законодавство зміни, які застосовуються щодо угод, укладених в цей період часу”[45, c.11]. Зазначене рішення Верховного Суду США по даний час залишається предметом гострої обґрунтованої критики і по суті перестало застосовуватись у країні,
тому брати його за орієнтир вітчизняному законодавцю немає підстав.
Таку ж неправову норму щодо оподаткування містить і Конституція Греції, згідно з частиною 2 статті 78 якої хоча й передбачено, що
“ніякі податки чи будь-яке інше фінансове обкладання не можуть встановлюватись законом,
що має зворотню юридичну силу, яка поширюється за межі попереднього фіскального року”
[31, c.259]. Тим не менш, у частині 3 цієї ж статті
зазначено, що в порядку винятку, коли мова іде
про запровадження чи збільшення імпортного
або експортного мита чи податку на споживання,
їх стягнення починається з дня внесення в Палату депутатів відповідного законопроекту за умови, що даний закон буде опубліковано у місяч-

ний термін з дня прийняття чи, у гіршому випадку, не пізніше десяти днів після закриття сесії
Палати [31, c.259]. Такий вибір, імовірно, є реакцією на можливі випереджаючі дії імпортерів,
які напередодні збільшення мита різко збільшують обсяг операцій, створюють запаси для майбутнього. Проте чим би не обґрунтовувались такі
рішення, бюджетні вигоди від них неспроможні
компенсувати негативні соціально-правові наслідки. Це також може бути вітчизняному законодавцю
тільки прикладом того, чого робити не можна.
Конституційний Суд України у рішенні у
справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі
законів та інших нормативно-правових актів)
уточнив, що положення частини першої статті 58
Конституції України про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів у випадках, коли вони пом’якшують або скасовують
відповідальність особи, “стосується фізичних
осіб і не поширюється на юридичних осіб”[32,
c.336]. Але це не означає, що цей конституційний принцип не може поширюватись на закони
та інші нормативно-правові акти, які пом’якшують або скасовують відповідальність юридичних осіб. Проте надання зворотної дії в часі таким нормативно-правовим актам, як вважає Конституційний Суд України, “може бути передбачено шляхом прямої вказівки на це в законі або
іншому нормативно-правовому акті”[32, c.336].
Якісно нові колізії, пов’язані з дією норм
податкового права України в часі, були породжені прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”
від 23 березня 1999 р. №539-ХІV [12, c.141-143].
Зокрема, цим Законом було внесено деякі зміни
до Декрету Кабінету Міністрів України “Про
прибутковий податок з громадян” від 26 грудня
1992 р. №13-92 (далі – Декрет №13-92), Декрету
Кабінету Міністрів України “Про державне мито” від 21 січня 1993 р. №7-93 (далі – Декрет
№7-93) та Закону України “Про збір на
обов’язкове державне пенсійне страхування” від
26 червня 1997 р. №400/97-ВР щодо об’єктів
оподаткування та його розмірів. Так, згідно зі
статтею 2 розділу ІІ “Прикінцеві положення” даного Закону дія підпункту “е” і частини другої
підпункту “з” пункту 1 статті 5 Декрету №13-92
(в редакції цього Закону) поширюється на правовідносини, які виникли з дня набрання чинності
цим Декретом [14, c.143], тобто їм була надана
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зворотня дія у часі. У зв’язку з останнім Президент України – суб’єкт права на конституційне
подання – порушив перед Конституційним Судом України питання про визнання неконституційним зазначеного Закону України, оспорив надання ним частині другій підпункту “з” пункту 1
статті 5 Декрету №13-92 зворотної дії в часі,
оскільки це, на його думку, “суперечить частині
першій статті 58 Конституції України, за якою
закони не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи”[33, c.364].
Вирішуючи цю справу, Конституційний
Суд України постановив: 1) визнати такими, що
відповідають Конституції України (є конституційними) розділ 1 та статті 1,3 розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України” від
23 березня 1999 р. №539-ХІV; 2) визнати такою,
що не відповідає Конституції України (є неконституційною), статтю 2 розділу ІІ “Прикінцеві
положення” Закону України “Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України” від 23
березня 1999 р. №539-ХІV: “Дія положень підпункту “е” і другої частини підпункту “з” пункту
1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 1992 р. №13-92 “Про прибутковий
податок з громадян” (в редакції цього Закону)
поширюється на правовідносини, які виникли з
дня набрання чинності зазначеним Декретом Кабінету Міністрів України”; припинити провадження стосовно конституційності пункту 2
статті 2 розділу І Закону України “Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України” від
23 березня 1999 р. №539- ХІV, оскільки Верховна Рада України 20 квітня 2000 р. внесла зміни
до оспорюваних підпунктів “а” і “б” пункту 3
статті 3 Декрету України №7-93 [42, c.366], виклавши їх в іншій редакції [14].
Отже, пунктом 2 резолютивної частини рішення Конституційного Суду України визнана
такою, що не відповідає Конституції України (є
неконституційною), стаття 2 розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України” від
23 березня 1999 р. №539- ХІV, згідно з якою “дія
положень підпункту “е” і другої частини підпункту “з” пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. №13-92 “Про
прибутковий податок з громадян” (в редакції
цього Закону) поширюється на правовідносини,
які виникли з дня набрання чинності зазначеним
Декретом Кабінету Міністрів України”. Основ90

ним аргументом на користь такої позиції Конституційний Суд України вважає нібито очевидну суперечність статті 2 розділу ІІ “Прикінцеві
положення” зазначеного Закону вимогам частини першої статті 58 Конституції України, за
якою “закони та інші нормативно-правові акти
не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли
вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи”[1, Cт.58].
На нашу думку, цей аргумент непереконливий [37, c.23-24]. Справжній зміст закріпленого у частині першій статті 58 Конституції України принципу незворотності дії в часі законів та
інших нормативно-правових актів не можна
з’ясувати тільки на основі буквального тлумачення її словесної конструкції. Адже текстуальний виклад принципу чи норми, як відомо, з різних причин не завжди передає їх істинну суть. А
тому часто доводиться вдаватися до інших прийомів тлумачення – історичного, телеологічного,
системного, які дають змогу поглибити знання
про обставини виникнення принципу, норми, їх
мету і соціальне призначення, місце у правовій
системі тощо [19, c.126-141; 21, c.129-135; 28,
c.215-232]. Такого аналізу Конституційний Суд
України не провів.
Тим часом, як свідчить історія, принцип
“закон зворотної сили не має” (lex ad praeterian
non valet) був сформульований ще давньоримськими юристами на протидію сваволі законодавця, який надавав зворотної сили законам, що погіршували становище людей, піддавали їх несприятливим наслідкам за дії, які на час їх вчинення визнавалися законними [20, c.101-105; 25,
c.71-109; 39, c.26-39]. Отже, мета цього принципу – поставити заслін ущемленню прав і свобод
людини з боку влади. Саме така спрямованість
цього принципу робить його важливою гарантією безпеки людини і громадянина, їх довіри до
держави. Надання зворотної сили законам, які
передбачають розширення змісту та обсягу прав
і свобод людини і громадянина чи звільнення їх
від певних обов’язків, не може підірвати впевненість людей у стабільності свого правового становища. Та й сам принцип незворотності дії законів у часі за умов надання зворотної сили винятково тим, які поліпшують правове становище
особи, очевидно, не був би сформульований.
Як свідчать матеріали розглянутої Конституційним Судом України справи про податки,
статтею 2 розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” надано зворотну силу
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положенням підпункту “е” і частини другої підпункту “з” пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету
Міністрів України від 26 грудня 1992 р. “Про
прибутковий податок з громадян” (у редакції
цього Закону), якими до сукупного доходу не
включаються: а) суми, одержувані в результаті
відчуження майна, що належить громадянам на
правах власності, за нотаріальне посвідчення або
за операції з відчуження якого сплачується державне мито чи плата за вчинення нотаріальних
дій, крім доходів, одержуваних від реалізації
продукції та іншого майна в результаті здійснення ними підприємницької діяльності (підпункт
“е”) [12, с.141]; доходи, одержані від відчуження
громадянами акцій та інших корпоративних
прав, які були набуті такими громадянами в процесі приватизації в обмін на їх приватизаційні
або компенсаційні сертифікати, а також у межах
їх пільгового придбання за власні кошти працівниками підприємств, що приватизуються, та особами, визначеними статтею 25 Закону України
“Про приватизацію майна державних підприємств”
(частина друга підпункту “з”) [11, c.108-109].
Надавши зазначеним положенням Закону
України зворотної сили, парламент не тільки звільнив від оподаткування названі доходи громадян, а й фактично скасував відповідальність фізичних осіб за несплату прибуткового податку,
нарахованого податковими органами на доход,
отриманий від відчуження майна, набутого в
процесі приватизації за приватизаційні або компенсаційні сертифікати, а також у межах пільгової приватизації до моменту набрання чинності
цим Законом. З викладеного очевидно, що надання зворотної сили підпункту “е” і частині
другій підпункту “з” пункту 1 статті 5 Декрету
Кабінету Міністрів України “Про прибутковий
податок з громадян” (в редакції оспорюваного
Закону) спрямоване не на погіршення, а на поліпшення правового становища громадян, а тому
не суперечить меті і соціальному призначенню
принципу незворотності дії у часі законів та інших нормативно-правових актів. Тому статтю 2
розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України” Конституційний Суд України, на
нашу думку, мав би визнати конституційною. Це
цілком відповідало б не тільки зазначеному
принципу, а й духові Конституції України в цілому, згідно з якою людина, її життя і здоров’я,
честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою цінністю, а права і свободи
людини та їх гарантії визначають зміст і спрямо-

ваність діяльності держави [1, Cт.3], а отже, і її
законодавчого органу. Повністю відповідала б
така позиція Конституційного Суду України і
закріпленому в Конституції України принципу
верховенства права [1, Cт.8]. Адже законодавець
вправі не тільки збільшувати, але й зменшувати
ставки податків чи відміняти ті або інші податки
цілком, що вже неодноразово мало місце і в законотворчій практиці Верховної Ради України.
Конституційна заборона надавати законам
про податки зворотну силу поширюється тільки
на випадки погіршення становища громадян –
платників податків. Як додатковий аргумент на
користь даного висновку наведемо правову позицію Конституційного Суду Російської Федерації за конституційним поданням у справі про податки. Вказавши на неконституційність надання
податково-правовим нормам зворотної дії в часі,
Конституційний Суд Російської Федерації водночас зазначив, що “водночас Конституція Російської Федерації не перешкоджає наданню
зворотної сили законам, якщо вони поліпшують
становище платників податків. При цьому сприятливий для суб’єктів оподаткування характер
такого закону, - підкреслюється у рішенні Конституційного Суду РФ, - повинен бути зрозумілим як платникам податків, так і державним органам, що стягують податки”[41, c.522].
Встановлення факту, поліпшує чи погіршує
нова податково-правова норма становище платника податку, як правило, за своєю суттю є не
лише відповідальним, але й складним завданням.
Ще більше ускладнює його відсутність спеціального досвіду у відповідних, насамперед, судових
органів – історія оподаткування в Україні нараховує ледь більше десяти років. Одним з імовірних варіантів успішного розв’язання цієї проблеми могла б стати, як методологічний орієнтир, аналогія порівняння норм податкового права
між собою з порівнянням у даному аспекті між
собою норм кримінального права.
У теорії кримінального права, як зазначають фахівці, вироблено деякі правила, що дозволяють при порівнянні кримінальних законів дійти до висновку про закон, що містить більш
“м’які” норми. Зокрема, таким законом вважається: 1) закон, який встановлює більш м’який
вид покарання у порівнянні з кримінальним законом часу вчинення злочину; 2) закон, у якому
мінімальна межа нижча, ніж мінімум такого ж
покарання у Законі, що діяв раніше; 3) закон, у
якому максимальна межа того ж виду покарання
більш низька, ніж максимум покарання в іншому
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законі; 4) закон, у якому при збереженні рівності
мінімальних меж максимальна межа того ж виду
покарання більш низька, ніж максимум покарання у законі, що діяв раніше; 5) при одночасному
зниженні мінімуму покарання і підвищенні його
максимуму – закон, що знижує мінімальну межу
покарання. Однак при цьому максимальне покарання за конкретний злочин не може бути призначено вище максимальної межі закону, що діяв
раніше; 6) закон, що виключає додаткове покарання, передбачене у колишньому законі; 7) закон, який зберігає додаткове застосування покарання, яке було і в іншому законі, однак передбачає його як факультативне, тоді як у колишньому законі воно було обов’язковим; 8) закон,
санкція якого передбачає альтернативність кількох основних покарань, з яких хоча б одне є
більш м’яким від того, що діяло раніше, причому
ретроактивне застосування більш жорстких видів покарань, запроваджених новим законом, не
допускається. Більш жорсткий закон зворотної
сили не має. Він не може застосовуватись до
злочинів, що були вчинені до набрання ним чинності. У подібних випадках “спрацьовує” принцип ультраактивності – дія закону часу вчинення
злочину [27, c.8].
Ще однією, уже спеціальною, методологічною прив’язкою для виведення правил порівняння дії в часі норм податкового права може
бути підпункт 4.4.1. “Конфлікт інтересів” статті
4 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами”: “...у разі,
коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або коли
норми різних актів припускають неоднозначне
(множинне) трактування прав та обов’язків органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення у межах апеляційного узгодження приймається на користь платника податків”[15, Cт.44].
Зазначені положення в сукупності з новою
вітчизняною доктриною оподаткування, яка до
кінця ще не сформулювалась, але у своїх основних рисах уже проявилась, з достатньою підставою можуть бути розцінені як основоположні
критерії, що дозволяють при порівнянні податково-правових норм дійти висновку про більш
“м’які” норми з тим, щоб робити правильні заключення, надавати новому податково-правовому закону зворотної сили чи застосовувати податково-правовий закон або окрему податково92

правову норму, які були чинними на момент реалізації відповідного податково-правового відношення. Зокрема, на нашу думку, такими нормами
можна вважати: 1) норму, яка відміняє певний
податок взагалі; 2) норму, яка зменшує базу оподаткування; 3) норму, яка звужує об’єкт оподаткування; 4) норму, яка розширює пільги платникам податку з відповідного виду оподаткування;
5) норму, санкція якої встановлює більш м’який
вид покарання у порівнянні з податково-правовою нормою, що діяла на час вчинення податково-правового порушення; 6) норму, мінімальна
межа санкції якої нижча, ніж мінімум того ж покарання у санкції податково-правової норми, що
діяла раніше; 7) норму, у якій максимальна межа
санкції того ж виду покарання нижча, ніж максимум покарання у санкції норми, що діяла раніше; 8) при одночасному зниженні мінімуму
покарання та підвищенні його максимуму – норму, санкція якої знижує мінімальну межу покарання. При цьому максимальне покарання за
відповідне податкове правопорушення не може
бути призначено вище максимальної межі санкції норми, що діяла раніше; 9) норму, що виключає додаткове покарання, передбачене у санкції
попередньої податково-правової норми; 10) норму, санкція якої зберігає додаткове покарання,
яке містила також санкція попередньої податково-правової норми, однак передбачає його факультативний характер, тоді як у попередній нормі
податкового права воно було обов’язковим;
11) норму, санкція якої передбачає альтернативність кількох основних покарань, з яких хоча б
одне є більш м’яким у порівнянні з тим, яке діяло раніше, причому ретроактивне застосування
більш жорстких видів покарань, запроваджених
санкцією нової податково-правової норми, не
допускається. У податковому праві, як і в кримінальному, більш жорстка норма зворотної сили
не має. Вона не може застосовуватись до податкових правопорушень, що були вчинені до набрання нею чинності. У подібних випадках тут
також “спрацьовує” принцип ультраактивності –
дія податково-правової норми часу вчинення податкового правопорушення.
Не вирішеною законодавцем та дискусійною серед право користувачів [17, c.31], теоретиків податкового права [22, c.254-261; 34, c.193201; 47, c.51-55] продовжує залишатись проблема меж зворотної дії в часі норм податкового
права. На нашу думку, недоцільність поширення
ретроактивності податково-правових норм на
завершені правовідносини очевидна. У протиле-
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жному випадку це суперечило б одному з фундаментальних принципів права – його стабільності. За цих обставин, крім того, неправомірно і
грубо порушувався б державний та загальний
публічний інтерес. Нарешті, ця позиція співзвучна
концептуальним підходам Конституційного Суду
України до тлумачення меж ретроактивності норм
права [32, c.7-13, 334-337; 33, c.257-261, 263-267,
407-414]. Тому надання зворотної дії в часі нормам
податкового права на завершені правовідносини
вважаємо неправомірним.
Що ж до ретроактивності норм податкового права стосовно не завершених податкових
правовідносин, то вважаємо за доцільне для правомірного розв’язання цієї проблеми використати у якості методологічного орієнтиру та критерію водночас строк позовної давності за податковими правопорушеннями і прив’язати до цього
строку базову межу ретроактивності податковоправової норми. До речі, майже до кінця 2000 р.
на підставі Декрету Кабінету Міністрів України
“Про стягнення невнесених у строк податків і
неподаткових платежів” від 21 січня 1993 р.
строк позовної давності за податково-правовими
порушеннями, за окремими винятками, не застосовувався [16]. Законом України “Про порядок
погашення зобов’язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами”
від 21.12.2000р. №2181-ІІІ, що згідно з його преамбулою є “спеціальним законом з питань оподаткування, який встановлює порядок погашення
зобов’язань юридичних або фізичних осіб перед
бюджетами та державними цільовими фондами з
податків і зборів (обов’язкових платежів)”[15,
Ст.44] строк позовної давності за податковоправовими порушеннями встановлено у три роки
[15, Ст. 44]. До речі саме такий термін позовної
давності за податковими правопорушеннями
встановив і російський законодавець [35, Cт.
113]. На нашу думку, це правомірна постановка
питання, адже податкова правосуб’єктність громадян є похідною від цивільної та трудової їх
правосуб’єктності [26, c.121-131; 38, c.194-203;
48, c.182-189], у яких термін позовної давності
не перевищує відповідно три роки [3, c.384] і
шість місяців [2, c.193]. Тому не вправі перевищувати строк три роки і термін позовної давності
за податковими правопорушеннями.
Крім того, у відповідності з підпунктом 10
статті 11 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” особа протягом року з
моменту набрання чинності рішенням суду чи
податкового органу про застосування податково-

го стягнення вважається притягнутою до податково-правової відповідальності [9, c.44]. Тому у
відповідності з конституційною доктриною прав
людини і громадянина [1, Cт.ст.21-68], а також
аналогічно принципам визначення меж ретроактивності норм кримінального права [27, c.8] буде
правомірним збільшити базову межу ретроактивності норми податкового права ще на один рік,
зафіксувавши це у спеціальній статті майбутнього Податкового кодексу України “Чинність норм
податкового права в часі”: “Види податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що справляються в Україні, їх платники, об’єкти оподаткування, податкові ставки, порядок сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, податково-правова відповідальність та способи захисту порушених прав визначаються законодавством про оподаткування, яке діяло під час справляння цих податків, зборів та інших обов’язкових платежів, якщо нове законодавство не поліпшує становища платників податків зборів та
інших обов’язкових платежів.
Податково-правові норми, які скасовують
певні види податків, зборів та інших обов’язкових платежів, звужують податкову базу (об’єкт
оподаткування) та коло платників (суб’єктів
оподаткування), зменшують розміри податкових
ставок, встановлюють нові пільги щодо оподаткування, усувають караність діяння або пом’якшують
податково-правову
відповідальність
суб’єктів оподаткування, мають зворотну силу і
поширюються з моменту набрання ними чинності також на податково-правові відносини, що мали місце до набрання ними чинності. Гранична
межа ретроактивності норми податкового права, як
правило, не може перевищувати чотирьох років.
Податково-правові норми, які встановлюють нові види податків, зборів та інших обов’язкових платежів, розширюють податкову базу
(об’єкт оподаткування) та коло платників
(суб’єктів оподаткування), збільшують розміри
податкових ставок, скасовують пільги щодо оподаткування, встановлюють нову чи посилюють
попередню міру податково-правової відповідальності, зворотної сили не мають”.
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ФОРМИ СПІВУЧАСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
Норми Загальної та Особливої частини
Кримінального кодексу України передбачають
різні варіанти зв’язку між двома і більше суб’єктами, що спільно вчиняють умисний злочин. Це
залежить від характеру об’єднання, кількості
суб’єктів, способу взаємодії, ступеня організованості співучасників, ролі, яку виконує кожне із
них. Найбільш типові варіанти зв’язку утворюють форми співучасті. В літературі немає загальновизнаного переліку критеріїв розмежування
співучасті на форми. Одні автори вважають, що
критерієм розмежування співучасті на форми є
ступінь узгодженості злочинної діяльності [14,
с.256]. Інші говорять про спосіб взаємодії співучасників [15, с.38]. Треті пропонують враховувати
ступінь узгодженості співучасників і спільність їх
дій [12, с.205-206]. На нашу думку, найбільш аргументованою є позиція тих авторів, які визнають в якості підстави виділення різних форм
співучасті соціально-психологічний критерій –
ступінь узгодженості і організованість дій співучасників. Форма співучасті являє собою зовнішню сторону вчинення злочину, яка відображає
ступінь узгодженості й організованості дій співучасників як при підготовці, так і при вчиненні
конкретного злочину. Чим більший ступінь узгодженості дій співучасників, тим небезпечніша дана
спільна злочинна діяльність. Саме узгодженість й
організованість визначає в кінцевому рахунку ефективність об’єднання зусиль. Ступінь узгодженості
й організованості залежить від змови та її змісту.
У спеціальній літературі проблему форм
співучасті вперше і найбільш обгрунтовано розглянуті О.М.Трайніним. Критерієм поділу співучасті на форми автор бере ступінь узгодженості
співучасників, чи, іншими словами, ступінь їх
суб’єктивного зв’язку і пропонує таку класифікацію: а) співучасть проста; б) співучасть, кваліфікована попередньою змовою співучасників; в)
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співучасть особливого роду, тобто співучасть у
злочинному об’єднанні; г) організована група
[16, с.79]. Г.А.Крігер поділив співучасть на: а)
співучасть без попередньої змови; б) співучасть
за попередньою змовою; в) організовану групу;
г) співучасть особливого роду – злочинну організацію [8, с.63]. М.І.Ковалев виділяє дві форми
співучасті: а) співвиконавство; б) співучасть у
вузькому розумінні [10, с.199-200]. На думку
Ф.Г.Бурчака, потрібно говорити про співучасть у
власному (вузькому) розумінні цього слова як інституту Загальної частини, співучасть особливого роду, передбаченого Особливою частиною і
співвиконавство [3, с.124]. На нашу думку, беручи до уваги той факт, що класифікація – це розбивка одних і тих же явищ на групи в залежності
від певних обставин, що дозволяють об’єднати ці
явища в класи, виходячи із загальних ознак і однорідних зв’язків, то будь-яка співучасть особливого роду є груповою. Отже, співучасть належить розглядати в таких формах: 1) група осіб
(без попередньої змови); 2) група осіб за попередньою змовою; 3) організована група; 4) злочинна організація.
Співучасть у формі злочинної групи в теорії кримінального права виділяється рядом учених [15, с.117; 3, с.115]. Першим різновидом
злочинної групи прихильники даної позиції називають групу осіб без попередньої змови. Про
такий різновид іде мова в ч. 1 ст. 28 КК України.
Злочин визнається таким, що вчинений групою
осіб, якщо в ньому брали участь декілька (два і
більше) виконавців без попередньої змови між
собою. Група осіб – це найменш суспільно небезпечна форма співучасті, при якій у вчиненні
злочину беруть участь два чи більше виконавців,
що діють без попередньої змови. Отже, характерною ознакою даної форми співучасті є відсутність попередньої змови. Для групи осіб харак-
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терне спонтанне, ситуативне об’єднання зусиль
виконавців для досягнення загального злочинного результату безпосередньо перед учиненням
злочину або у процесі його вчинення. Погодженість у діях співучасників у таких випадках мінімальна, що передбачає усвідомлення одного
виконавця , що він діє не один, а спільно з іншою
особою, разом досягають і бажають настання
єдиного злочинного результату. Це дає підстави
зробити висновок про наявність суб’єктивного
зв’язку між співучасниками злочину. Даний зв’язок повинен бути встановлений або в момент
початку вчинення злочину, або у процесі виконання об’єктивної сторони складу злочину, але
обов’язково до його закінчення. Дії осіб мають
бути погоджені стосовно об’єкта та об’єктивної
сторони злочину і ці особи повинні усвідомлювати, що діють спільно для досягнення єдиного
злочинного результату. Відсутність погодженості в діях суб’єктів взагалі, хоча би в процесі вчинення злочину, означає відсутність основної
ознаки співучасті – спільності, а звідси і відсутність співучасті.
Діяльність осіб у складі групи без попередньої змови характерна для вчинення злочинів,
передбачених ст. ст.293, 294, 296, 402 та ін. КК
України. Група осіб може виступати в якості
кваліфікуючої ознаки окремих складів злочинів
(ч.3 ст.152, ч.2 ст.153, ч.2 ст.296, ч.2 ст.402, ч.2
ст.404, ч.3 ст.405, та ін.). Для кваліфікації цих
діянь за вказаною ознакою не вимагається попередньої змови між учасниками злочину. Якщо до
особи, яка вчиняє хуліганство, приєднуються інші
особи і разом з нею продовжують хуліганські дії,
має місце дана форма співучасті і винні несуть відповідальність за ч.2 ст.296 КК України. В Постанові Пленуму Верховного Суду України від
27.03.1992 р. №4 “Про судову практику у справах
про згвалтування та інші статеві злочини” (зі змінами, внесеними постановою від 4.06.1993 №3)
також не говориться про те, чи потрібна попередня
змова, а підкреслюється лише узгоджений характер
дій насильників [19, с.47-49].
Наступним різновидом злочинної групи є
група осіб за попередньою змовою. Ця форма
співучасті законодавчо передбачена в ч.2 ст.28
КК України, а також законодавець використовує
таку форму співучасті в якості кваліфікуючої
ознаки в ряді статей Особливої частини КК
України (ст.ст.115, 127, 144, 146, 149, 157, 169,
171, 185, 258, 306, 309, та ін.). Зазначимо, що
вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб, якщо воно прямо не передбачено в

статті Особливої частини Кримінального кодексу України, вважається обтяжуючою обставиною
при призначенні покарання (п.2 ст.67.), що є свідченням більш високого ступеня суспільної небезпеки в порівнянні з попередньою формою
співучасті, групою осіб. Група осіб за попередньою змовою характеризується такими ознаками: 1) участь у ній двох і більше осіб; 2) попередня, тобто до початку виконання об’єктивної
сторони злочину, згода на його вчинення. Специфічними ознаками такої групи є: а) прийняття
кожним співучасником обов’язків виконання узгоджених дій єдиного злочину; б) психологічний характер групи: свідомістю учасника охоплюється
його входження в злочинну групу і участь у досягненні спільних задумів [14, с. 120].
Важливим питанням при характеристиці
співучасті є проблема, як кваліфікувати дії учасників групи за попередньою змовою. З даного
питання немає єдності ні в теорії кримінального
права, ні на практиці. Кваліфікація залежить від
того, кого вважати його учасниками: всіх осіб,
діючих за попередньою змовою, незалежно від
виконуваних ними функцій, чи тільки співвиконавців. У теорії кримінального права існує дві
позиції. За однією з них дії всіх учасників групи,
незалежно від виконуваної ролі, належить вважати співвиконавцями. Друга позиція виходить
із різної кваліфікації дій учасників групи. На думку її прихильників, виконавці – це ті, хто безпосередньо вчиняє злочин, тобто повністю або
частково виконує об’єктивну сторону конкретного складу злочину. Звідси і різна кваліфікація
дій, що залежить від виконуваної співучасником
функції. Прихильники першої позиції роблять
суперечливий висновок: дії всіх учасників групи
за попередньою змовою, незалежно від конкретно виконуючої злочинної ролі, можна розглядати
як дії виконавців. На практиці це означало б, що
дії всіх учасників групи як виконавців, без урахування їх конкретної ролі, будуть кваліфікуватися по статті Особливої частини КК без посилання на ст. 27 КК України. Друга позиція, яка,
на наш погляд, є обгрунтованою, ставить питання про необхідність різної кваліфікації дій учасників групи. Вона визначається роллю співучасника – учасника групи за попередньою змовою
[13, с. 91; 7, с.56; 2, с.122-123].
Наступною формою співучасті є організована група, яка законодавчо визначена в ч.3 ст.28
КК України. Організована група – це стійка група осіб ( три і більше суб’єктів злочину ), що по-
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передньо зорганізувалась для готування або вчинення злочинів.
У теорії кримінального права розкрито ряд
специфічних ознак злочинної групи. В.Биков дає
детальне обгрунтування ознак організованої групи: 1) стійкість – це стабільність, постійність
складу групи; 2) постійне вчинення злочинів –
мета об’єднання групи; 3) формування психологічної структури групи, висунення лідерів;
4) розподіл ролей при вчиненні злочину; 5) використання складних способів вчинення злочину; 6) строга дисципліна – підкорення лідеру; 7)
розподіл злочинних доходів; 8) створення спеціального злочинного фонду [4, с.5-8]. Такий перелік ознак, на наш погляд, досить повний і всебічно характеризує таку форму співучасті, як злочинна організована група.
В юридичній літературі висловлюються різні думки з приводу ознак, що дозволяють розмежувати організовану групу і групу осіб за попередньою змовою. Так, І.Гальперін вважає, що
в основі виділення такої ознаки, як вчинення
злочинною організованою групою, повинні бути:
стійкість, згуртованість, неодноразовість вчинення злочину – два чи більше разів [6, с.36].
В.Іванов указує, що для організованої групи характерні більш стійкі зв’язки, ніж для групи осіб за
попередньою змовою. До її складу можуть входити
як співвиконавці, так і інші види співучасників –
організатор, посібник, підбурювач [9, с.28].
На нашу думку, на відміну від групи осіб за
попередньою змовою, організованій групі потрібна участь хоча б трьох суб’єктів, тоді як для
групи осіб, що діє за попередньою змовою, досить двох суб’єктів злочину. Якщо в групі осіб за
попередньою змовою особи до вчинення злочину
домовляються про спільне вчинення злочину, то
члени організованої групи заздалегідь об’єднуються для вчинення одного чи декількох злочинів. Об’єднання – фактично є початком злочинної діяльності (розробка планів, розробка
способів вчинення злочинів, придбання зброї і
т.д.), а домовленість чи змова може і не ознаменуватися початком злочинної діяльності, оскільки для даної форми співучасті не характерні
стійкі зв’язки, обов’язки, залежність співучасників. Організовану групу можна розрізнити від
співучасті за попередньою змовою по різного
роду організаційно-підготовчими заходами. Саме
створення організованої групи являє собою готування до злочину, що планували вчинити її учасники. В ст. 392 КК України, створення організованої групи, або учать в такій групі, утвореної з
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метою тероризування засуджених, або нападу на
адміністрацію, вважається вже закінченим злочином. Однією із обов’язкових умов, що відрізняє дану форму співучасті, є наявність організатора чи керівника організованої групи, на противагу групі осіб за попередньою змовою, тобто
розподіл організатором функцій учасників групи, розробка єдиного плану дій, забезпечення
фінансування злочинної діяльності, організація
приховування, вчинюваних організованою групою, злочинів.
Наступною характерною ознакою організованої групи є стійкість об’єднання, що виражається в довгостроковості її існування, певній
постійності складу учасників, високому ступені
організованості. При цьому стійкість внутрішніх
зв’язків між учасниками організованої групи відображає не тільки ступінь узгодженості їх поведінки, але і рівень замкнутості, ізольованості
від суспільства даної злочинної групи зі своїми
правилами спілкування, субординації, дисципліни [18, с269- 270]. Члени організованої групи
повинні усвідомлювати вчинення іншими членами організованої групи не будь-яких суспільно
небезпечних діянь, а конкретного злочину чи
певного кругу злочинів. Усвідомлення кожним
учасником організованої групи характеру дій
інших членів і передбачення їх наслідків складають одну з особливостей інтелектуального
моменту умислу при вчиненні злочинів організованою групою.
Тобто група з попередньою змовою й організована група – це дві самостійні форми співучасті, кожна з яких є, з одного боку, кваліфікуючою ознакою в більшості складів злочинів, а з
іншого боку, обставиною, що обтяжує вину. Кількість суб’єктів злочину, ступінь організованості, що проявляється в стійкості, згуртованості
групи і повинен бути покладений в основу розмежування цих форм співучасті.
Злочинна організація – це порівняно нова
форма співучасті не тільки для українського законодавства, але і для світового. Між тим, наявність таких злочинних формувань, особливо в
сучасних умовах, очевидна. Необхідність визначення такої форми співучасті як злочинна організація, її типових і специфічних ознак диктується нинішнім рівнем і безперервним ростом організованої злочинності. В теорії кримінального
права, в силу об’єктивних і суб’єктивних причин, не дано тлумачення, в чому суть злочинної
організації, а тим самим не проводиться чіткого
розмежування між організованою групою і зло-
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чинною організацією. В.С.Устинов правильно
вважає, що злочинна організація – це більш стійке об’єднання двох і більше осіб, які співорганізувались для спільної злочинної діяльності, ніж
група, і далі відзначає, що “ні закон, ні практика
не зафіксували чітких ознак, за якими можна було б відмежувати організовану групу від злочинної організації [17, с.19].
Організованість при даній співучасті тлумачиться як встановлення між учасниками організаційних зв’язків, наявність керівництва. Іншими словами, утворюється об’єднання, організаційна форма якого визначається його метою.
Злочинна організація сама по собі виступає як
своєрідне знаряддя вчинення злочину. Винні при
цьому повинні організуватись на тривалий час,
необхідний для поставленої ними особливо небезпечної мети і діяльності [20, с.44].
На наш погляд, указані ознаки, хоча і є характеризуючими моментами, що відображають у
загальних рисах суть злочинної організації, але
вони не визначають у повній мірі його якості –
співучасть особливого роду, оскільки однаково
відносяться і до організованої групи, тобто є
специфічними ознаками злочинної організації.
Складність розмежування цих форм співучасті
пов’язана з тим, що вони мають багато спільних
ознак, таких як попередня співорганізованість і
стійкість, кількісна ознака, розподіл ролей і т.д.
Якщо для визнання групи організованою достатньо таких ознак, як попередня співорганізованість і об’єднання спільним умислом, спрямованих для вчинення будь-яких злочинів, то злочинна організація характеризується згуртованістю її
учасників, які переслідують мету вчинення тяжких чи особливо тяжких злочинів.
Поняття стійкість і згуртованість у його вузькому розумінні є синонімами, але не є тотожні.
На наш погляд, обидва поняття лише з різних
боків характеризують і організовану групу, і
злочинну організацію. Можна погодитись, що
стійкість і згуртованість як кримінологічні ознаки доповнюють один одного, але не можна погодитись з твердженням, що “якщо в злочинній
групі, створеній для вчинення тяжких злочинів,
відсутня ознака згуртованості, то її тяжко визнати не тільки злочинною організацією, але й організованою групою” [5, с.19].
Сам факт створення угрупування для вчинення тяжких злочинів уже свідчить про дії, названі поняттям згуртованість, оскільки приймати
рішення про вчинення злочинів можна організовано. Згуртованість злочинної організації – це

згуртованість особливого роду. Вона характеризується такими явищами, як конспірація, спільна
каса, технічна оснащеність, своєрідна дисциплінованість, особливі зв’язки членів угрупування,
кругова порука – домовленість про відмову від
дачі показань на випадок затримання, замовчування про кількість і персоналії членів угрупування і т.д. Специфічним критерієм розмежування організованої групи та злочинної організації є
внутрішня структура останньої. Злочинна організація має свою чітку структуру, ієрархію, спеціально пристосовану для заняття злочинною діяльністю. Слушною є думка О.М.Костенка, що злочинні організації мають ті самі властивості, як і
будь-які інші організації, – вони роблять можливими досягнення, які є неможливими без об’єднання людей в організацію. Фундаментальною
властивістю будь-якої організації, в тому числі і
злочинної, є те, що об’єднання людей , структуроване згідно з певними законами. Ознаками
структурованості є наявність: а) влади; б) статуту; в) органів [11, с.72].
Вирішальним критерієм виділення злочинної організації в самостійну форму співучасті і
відповідно відмежування її від інших форм –
момент закінчення злочину. Саме створення злочинної організації й участь у ній утворюють закінчений злочин. Загальна норма, сформульована в ст. 255, передбачає відповідальність за створення злочинної організації, керівництво нею
або участь у ній, а також керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних
організацій чи організованих груп для спільного
вчинення ними злочинів чи координації дій.
Причому саме створення злочинної організації
для вчинення одного або кількох тяжких або
особливо тяжких злочинів вважається закінченим злочином.
Організована злочинність – це негативне
соціальне явище, породжене суспільними відносинами, які виникають у результаті людської діяльності. Спільна злочинна діяльність, названа
організованою групою, є підґрунтям, на якому
виникає злочинна організація, що виражається
об’єднанням людей, відпрацьованою системою
конспірації і захисту від правоохоронних органів, корумпованістю та масштабністю своєї діяльності. Отже, зазначені критерії і повинні використовуватись для відмежування проявів організованої злочинності від злочинів, учинених групами осіб, та для відпрацювання адекватних засобів боротьби зі злочинністю.
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G. Zharovska
FORMS OF COMPLICITY IN UKRAINIAN CRIMINAL LAW: PROBLEMS OF DEFFERENCE
Summary
In the article the contents of complicity forms is uncovered. The author gives the characteristics of the
complicity forms signs ( group of persons, organized group, criminal organization) gives and analyzes
miscellaneous views on the problematic.
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ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ НЕПРИДАТНОГО ЗАМАХУ
Відповідно ч.1 ст.15 КК України замахом
на злочин є вчинення особою з прямим умислом
діяння (дія або бездіяльність), безпосередньо
спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини
Кримінального кодексу, якщо при цьому злочин
не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі [6, с.60]. Як видно з даної дефініції, однією з ознак замаху на злочин є недоведеність злочину до кінця з причин, що не залежали від волі винного. Під такими причинами
потрібно розуміти різноманітні обставини як
об’єктивного, так і суб’єктивного характеру, які
зашкодили закінчити злочин всупереч докладеним зусиллям особи (активний опір потерпілого,
невміння користуватися зброєю, втрата зброї,
затримання).
До причин, з яких злочин не вдалось довести винному до логічного завершення, належить
віднести і фактичну його помилку. Фактична
помилка – це ситуації, коли особа помиляється
стосовно об’єктивних властивостей вчиненого
нею суспільно-небезпечного діяння. У зв’язку з
цим розрізняють такі види замаху, як замах на
непридатний об’єкт і замах непридатними засобами. Вказані види замаху в теорії кримінального права прийнято об’єднувати поняттям непридатного замаху.
Питання непридатного замаху є на сьогодні
достатньо важливими і актуальними, оскільки
кримінальний закон не закріпив ні його поняття,
ні види, ні особливостей щодо відповідальності
та призначення покарання за непридатний замах.
У зв’язку з цим виникають неоднозначні трактування даного виду замаху як на стадії досудового
слідства, так і при постановці вироку в суді. Саме тому, на нашу думку, непридатний замах потрібно розглянути більш детально, зокрема зупинитись на його специфічних особливостях.
Спочатку доцільно розглянути питання замаху на непридатний об’єкт, оскільки цей замах
має більше специфічних рис. Насамперед необхідно з’ясувати, на що спрямований замах: на
непридатний об’єкт чи на непридатний предмет.
У літературі немає одностайності з цього приводу. Однак більшість учених вважають, що замах
на непридатний об’єкт, це помилкове поняття [2,

с. 438; 7, с.187]. Так, дійсно, така думка має сенс,
оскільки об’єкт правової охорони завжди придатний для посягання, тому особа, яка здійснює на
нього замах, несе кримінальну відповідальність.
Зазначимо, що злочин у будь-якій стадії наявний
лише тоді, коли винний посягає на конкретні суспільні відносини (об'єкт злочину), які охороняються законом. Тому об’єкт не може бути непридатним – він або є, або його немає. Тому мова повинна йти про замах на непридатний предмет, який включає як неживі речі, тварин, птахів,
так і людину (потерпілого за кримінальнопроцесуальним законодавством).
Непридатним для посягання предмет може
стати через його відсутність, а також внаслідок
втрати ним своїх попередніх якостей, які були
захищені законом (наприклад, спроба придбати
наркотичні засоби, замість яких суб’єкту був
проданий звичайний порошок). Замах на відсутній предмет проявляється в тому, що здійснюючи посягання на життя особи, власність, винний
спрямовує своє посягання відповідно туди, де
реально існуюча людина чи майно в даний час
відсутні (постріл у ліжко, де, на думку винного,
спить особа, яку він хотів убити; спроба викрасти
майно із сейфа, який насправді пустий; спроба викрасти гроші з кишені, яких там немає) [1, с.153].
Для замаху на непридатний предмет, внаслідок втрати ним своїх попередніх якостей, характерно, що реальний безпосередній предмет,
на спричинення якому шкоди спрямований умисел винного, насправді не ставиться в небезпеку.
Тільки через помилкове уявлення особи, яка
здійснює посягання, він має місце. Сюди можна
віднести, наприклад, постріл у труп, прийнятий
за живу людину, дачу хабара посереднику, який
у майбутньому привласнює хабар.
Друге питання – це питання про замах з
непридатними засобами, який може бути як закінчений, так і незакінчений. Під засобами в даному випадку належить розуміти не тільки предмети, які використовуються для вчинення злочину,
але в деяких випадках і дії. Це в основному відноситься до застосування психічних методів.
Замах з непридатними засобами полягає в
тому, що суб’єкт для досягнення злочинного результату використовує засоби, які не можуть сво-
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їми об'єктивними властивостями призвести до
настання бажаного результату [4, с.242]. Теорія
кримінального права розрізняє декілька видів
замаху з непридатними засобами: 1) коли особа,
яка здійснює замах, через помилку використовує
непридатний засіб замість придатного, наприклад, нешкідливий порошок замість отрути;
2) коли придатний у даному випадку засіб використано не в тій кількості, яка необхідна для
спричинення шкідливого результату, наприклад,
закладено замало вибухівки, щоб підірвати необхідний об’єкт; 3) коли придатний у даному
випадку засіб використано не тим способом,
який міг би викликати результат; 4) коли засіб у
даному випадку не був достатньо ефективним.
В останніх трьох випадках ніяких специфічних питань не виникає. Посягання у більшості
випадках не призводить до закінченого злочину
саме внаслідок недостатності чи низької якості
засобу, чи невмілого його використання. Це якраз те, що найбільш характерно для замаху.
Отже, залишається випадок, коли винна
особа замість придатного засобу використовує
непридатний. Це положення можна характеризувати двоїсте. По-перше, при наявності помилки
винний правильно уявляв собі той засіб, який
привів би до вчинення злочину, однак при використанні засобу він помилково взяв інший, який
не міг спричинити результат. Отже, тут помилка
в самому виконанні злочину, хоча план злочину
помилки не містив. По-друге, коли винний помилково вважає придатним засіб для вчинення злочину, хоча об’єктивно цей засіб не може потягнути
злочинний результат. У цьому випадку має місце
помилка в самому плані вчинення злочину.
Інколи розрізняють замах з абсолютно непридатними засобами та непридатними за даних
умов. Абсолютно непридатні засоби – це засоби,
які непридатні при будь-яких умовах у силу
об’єктивної нездатності спричинити злочинний
результат (цукор прийнятий за отруту) [3, с.53].
Сюди ж можна віднести і об’єктивно непридатні
методи або спроби вчинення злочину (наприклад,
цінну картину, яку працівник музею мав намір викрасти, його співучасники розрізають, щоб непомітно винести, внаслідок чого відтворення картини в
придатному вигляді стає неможливим).
Усі прибічники визнання існування непридатного замаху погоджуються з тим, що за загальним правилом він повинен бути кримінально
караним, оскільки володіє усіма ознаками “придатного” замаху і закінчити злочин особі не вдається лише через допущену помилку, тобто з
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причин, які від неї не залежали. Факт непридатності обраних засобів може бути лише пом’якшуючою відповідальність обставиною [5, с.181].
З суб’єктивного боку непридатний замах, безумовно, є суспільно небезпечним і свідчить про
соціальну небезпечність суб’єкта.
Судово-прокурорська практика не визнає
такого замаху, і поняттям непридатний замах у
процесуальних актах не користується. Однак при
явній “непридатності” замаху це враховується
при вирішенні питання про кримінальну відповідальність та при призначенні покарання.
Від непридатного замаху треба відрізняти
так званий замах з нікчемними засобами. Маються на увазі випадки, коли особа внаслідок
надзвичайного неуцтва або релігійних забобонів
обирає засоби, об’єктивно неспроможні викликати бажаний злочинний результат (апелювання
до надзвичайних сил, ворожба, закляття). Звернення до вказаних засобів навіть за умови впевненості особи їх ефективності розглядається як
виявлення наміру і в кримінальному порядку не
переслідується [6, с.62].
Непридатний замах має суттєво практичне
значення. Він перш за все необхідний для призначення покарання. Крім того, специфічні властивості непридатного замаху інколи можуть бути
підставою для пом’якшення покарання чи для
повного звільнення від кримінальної відповідальності до ч. 2 ст. 11 КК України
Отже, аналізуючи вищевикладене, можна
зробити такі висновки:
1. У кримінальному законі поряд із закінченим і незакінченим замахом необхідно виділити та закріпити поняття непридатного замаху.
2. Замах на вчинення злочину є непридатним, якщо винна особа, внаслідок допущеної
нею фактичної помилки, не в змозі довести розпочате посягання до бажаного результату.
3. Кримінальна відповідальність за непридатний замах повинна наставати за відповідною
частиною ст. 15 Кримінального кодексу і за тією
статтею Особливої частини кодексу, яка передбачає відповідальність за закінчений злочин.
4. У Загальній частині Кримінального кодексу України доцільно було б відзначити, що
строк чи розмір призначеного покарання за непридатний замах не повинен перевищувати
трьох чвертей максимального строку чи розміру
найбільш суворого виду покарання, передбаченого за відповідний закінчений злочин, як і за
замах в цілому.
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UNEXPIRED ATTEMPTED CRIME
Summary
The article deals with the notion of unexpired attempted crime, its types and peculiarities.
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Національна академія внутрішніх справ України, Київ
ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Реформування українського суспільства,
демократизація та гуманізація всіх сторін його
життя становлення нової державності, фундаментальне оновлення законодавства, орієнтована на
посилення захисту прав і свобод людини судовоправова реформа, здійснювана в країні, а з іншого боку, невпинне зростання злочинних проявів
та корумпованості в усіх сферах нашої суспільної діяльності, – всі ці аспекти зумовлюють нагальну потребу більш якісного вирішення завдань кримінального судочинства, стимулюють
використання нових методів боротьби зі злочинністю в роботі слідчих підрозділів правоохоронних органів. Для забезпечення охорони прав і
законних інтересів громадян та юридичних осіб,
які беруть участь у кримінальному судочинстві,
швидкого і повного розкриття злочинів, викриття винних і встановлення об’єктивної істини, виявлення і ліквідації причин та умов, що сприяли
скоєнню злочину, та інших завдань кримінального процесу, можуть використовуватись спеціальні психологічні знання. Ще з початку минулого
століття робились спроби застосовувати спеціальні психологічні знання при розслідуванні кримінальних справ. Юристи намагались вирішити
питання про характер вини, достовірність показань свідків, потерпілих, мотиви злочинної діяльності, ступені суспільної небезпеки обвинуваченого та ін., що є прерогативою осіб, які здійснюють провадження по справі. На сучасному
етапі українського державотворення особливого
значення набувають потреби практики боротьби
зі злочинністю, які диктуються необхідністю вивчення психологічних закономірностей, пов’язаних з формуванням злочинної установки, утворенням злочинного умислу, готуванням та скоєнням злочину, а також створенням злочинного
стереотипу поведінки, психологічних особливостей особи злочинця, структура та психологічна
особливість злочинних груп, а також шляхів дії
на цю особу та групу.
Боротьба зі злочинами в нашому суспільстві, її результативність значно пов'язані з розвитком наук, які можуть технічно, методично, гносеологічно забезпечити цю діяльність. Потреба
застосовувати у кримінальному процесі ці науки
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та техніки викликана тим, що злочин, як суспільно небезпечне діяння, скоюється через дії або
ж бездіяльність конкретних осіб у реальній життєвій ситуації, в об'єктивній дійсності, яка є пізнаваною і пізнається з допомогою науки, техніки, досвіду. Пізнання злочину та особи злочинця
органами дізнання, слідчим, судом, прокурором,
адвокатом у кримінальному процесі завжди носить зворотний або респективний характер. Тобто теперішнє їх пізнання спрямоване на події, які
відбувалися недавно чи в минулому.
Здійснювана у відповідності до вимог
кримінально-правового закону діяльність слідчого спрямована на відтворення минулої події злочину по виявлених слідах злочину, зміст якої полягає у зборі, перевірці, досліджуванні, аналізі та
оцінці слідів злочину для встановлення об’єктивної істини по справі.
На різних етапах попереднього розслідування може виникнути необхідність у констатації, оцінці та поясненні суттєвих особливостей
психологічного життя обвинувачених, свідків чи
потерпілих, які не страждають психічними захворюваннями. Для вирішення питань, які потребують спеціальних пізнань, до кримінального
процесу залучаються професійні психологи, як
експерти, консультанти та спеціалісти. Судовопсихологічна експертиза – найпоширеніша форма використання спеціальних психологічних
знань при розслідуванні кримінальних справ.
Розвиток сучасної науки та техніки значною мірою пов’язані з ефективністю боротьби з
невпинно зростаючою злочинністю. Технічна
оснащеність і володіння та вміння застосовувати
сучасні наукові знання у процесі попередження
та розслідування злочинів сприяє правоохоронним органам у практичній діяльності правильно
вирішувати завдання кримінального процесу.
Спеціальні психологічні знання в діяльності правоохоронних органів реалізуються різними способами, та в першу чергу, безпосередньо слідчими і суддями, забезпечуючи правильну діагностику особистості, індивідуальний підхід до людини, вибір та застосування найбільш відповідних ситуацій тактичних прийомів і так сприяють
на справжній науковій основі вирішенню прак-
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тичних завдань в діяльності по боротьбі зі злочинністю. Її результативність значно пов’язана з
розвитком наук, які можуть забезпечити технічно, методично цю діяльність. Законодавець передбачив можливість застосування спеціальних
знань у кримінальному процесі, встановивши
можливість залучення до кримінального процесу
особи, яка володіє необхідними науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями [1,
Ст.ст. 75, 76]. До поняття “спеціальні знання” у
кримінальному процесі звертаються, зазвичай,
при вивченні інституту “судової експертизи”.
Такий підхід пов’язаний з тим, що термін “спеціальні пізнання” законодавець застосовує лише до
підстав призначення судової експертизи, не розкриваючи при цьому його змісту. Спеціальні
знання можуть бути використані в різних формах, тому важливо визначити дане поняття як
процесуальну категорію, що можливо з урахуванням двох критеріїв: а) спеціального, який відображає внутрішню специфіку змісту даного
явища; б) юридичного, який передбачає певну
форму застосування спеціальних знань у нормі
права. Терміном “спеціальні” звично позначають
сферу професійних знань, якими оперує експерт
і які не відносяться до загальновідомих, акумульованих у повсякденному життєвому досвіді
людини, а також не є правовими [2, с.6]. Головний акцент у визначенні робиться на те, що
спеціальні знання – це ті, які отримані в результаті професійної підготовки та досвіду зайняття
якоюсь діяльністю. У кримінальному процесі
потреба в спеціальних знаннях (в будь-якій формі) в більшості випадків визначається на погляд
слідчого, прокурора, судді, адвоката. Стосовно
експертизи можна говорити про те, що такий погляд повинен будуватись на об’єктивних приводах, до яких можна віднести: 1) включеність в
норму права, яка підлягає до застосування по
справі; 2) рівень розвитку наукових знань, який
дозволяє за допомогою спеціальних методик
встановлювати факти предмету експертизи;
3) зв’язок між можливим предметом експертизи
та юридичним фактом, який досліджується. Вказані приводи можуть бути і критеріями, які дозво-ляють розмежовувати буденне та спеціальне
знання в конкретній ситуації, пов’язаній з визначення потреби в застосуванні спеціальних знань
у формі судової експертизи. Необхідність участі
спеціаліста визначається: 1) включенням у процесуальну норму права спеціальних елементів у
певній формі (наприклад, з’ясування індивідуальних ознак предмета при його огляді); 2)ступені

адаптованості наукових знань для практичних
цілей (наприклад, голограма більш інформативна, ніж фотографія чи описування, але ще не
розроблені відповідні методики, які дозволяють
використовувати даний метод фіксації в процесуальних цілях); 3) наявністю об’єктивного зв’язку
між способом використання певних спеціальних
знань та юридичною метою їх застосування (наприклад, застосування спеціальних знань для визначення спеціальної підстави призначення психологічної експертизи) [3, с.7-8].
Отже, узагальнюючи викладене, можна визначити, що критеріями використання спеціальних знань у кримінальному процесі є: 1) норма
процесуального права, яка містить спеціальні
елементи в певній формі; 2) рівень розвитку наукових знань, які дозволяють вико-ристовувати їх
для практичних цілей; 3) наявність об’єктивного
зв’язку між способом застосування певних наукових знань та юридичною метою їх використання. На нашу думку, саме ці критерії характеризують специфічні властивості спеціального
знання як процесуальної категорії і можуть бути
покладені в основу відповідної дефініції.
Аналіз поняття “спеціальні знання” потребує уточнення термінології. Юристи-вчені і законодавець висловлюють два підходи до застосування у кримінальному процесі даних науки,
техніки, мистецтва, ремесла, інших сфер людської діяльності. Перший полягає в тому, що в ході
кримінального процесу для встановлення обставин, зазначених у справі, застосовуються “Спеціальні пізнання”[1, ст.ст. 78, 79]. З огляду на те,
що пізнання є процесом цілеспрямованого активного відображення об’єктивного світу у свідомості людей, зумовленим соціальною практикою, спеціальне пізнання належить розуміти як:
а) пізнання спеціального об’єкта і предмета (злочину, злочинця); б) пізнання, здійснюване професіоналом, тобто особою, яка володіє спеціальним пізнанням. Другий підхід полягає в тому, що
у кримінальному процесі використовуються
“спеціальні знання”. Під знанням у наукознавстві
і філософії розуміють перевірений практикою
результат пізнання, адекватне відображення дійсності у свідомості людини у вигляді уявлень,
суджень, понять, теорій, тобто між пізнанням і
знаннями існує причинно-наслідковий зв’язок;
знання отримується в результаті процесу пізнання. Законодавець, висловлюючи можливість залучення до кримінального процесу даних науки,
техніки і т.д., використовує термін “спеціальні
знання” [1, ст.ст. 75, 76 та ін.].
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Поняття та значення психологічних знань у кримінальному процесі

З філософської та лінгвістичної точок зору
ці терміни не синонімічні, хоча їх зміст часто
перекривається. Стверджувати перевагу одного
терміна над іншим немає потреби, оскільки між
пізнанням та знанням, “спеціальним пізнанням”
та “спеціальним знанням” у кримінальному процесі існує діалектичний взаємозв’язок.
Терміном “знання” в лінгвістиці позначають як сукупність закріплених у свідомості та
мисленні фактів дійсності, які відносяться до тієї
чи іншої її галузі, так і закріпленість у свідомості
та мисленні особи тих чи інших фактів дійсності.
“Пізнання” тлумачиться як набуття знань про
закономірності об’єктивного світу, а також як
сукупність знань у якій-небудь галузі [4, с.170,
401]. У філософії знання розглядається як продукт суспільної та духовної діяльності людей;
ідеальне вираження в знаковій формі об’єктивних властивостей та зв’язків природного та людського світу. Пізнання – це процес творчої діяльності людей, яке формує їхні знання [5, с.150151, 368]. Отже, сукупність знань більш точно
відображається терміном “знання”, тоді, як пізнанням охоплюється сам процес досягнення
знання. Однак необхідно встановити “головний”
суб’єкт пізнання у кримінальному процесі. Ним
є, звичайно, не особа, яка володіє спеціальними
знаннями, а орган дізнання, слідчий, прокурор,
суд, адвокат. Використання спеціальних знань чи
спеціальних пізнань має на меті забезпечити
процес пізнання саме цих учасників кримінального процесу, що до певної міри носить опосередкований характер.
“Спеціальне пізнання” може здійснитись і
на базі вже наявних глибоких професійних
знань, навичок, умінь. Отже, для того, щоб виступити у кримінальному процесі суб’єктом,
який проводить “спеціальне” пізнання чи застосовує “спеціальні” знання, необхідно спочатку
досягнути високого рівня професіоналізму в галузі конкретної науки, техніки, іншої соціальної
діяльності. Поняття “спеціальне пізнання”, “спеціальні знання” застосовуються лише в юриспруденції, зокрема в кримінальному процесі. Виділення цих особливих понять має на меті розмежувати загальновідомі знання від професійних
знань певних спеціалістів, що використовуються
у процесі попереднього розслідування чи судового розгляду кримінальної справи. З поняття
“спеціальні знання” виключаються правові знання, оскільки вважається, що ними оволодіває
юрист у процесі навчання і практичної діяльності, і саме наявність правових знань дає підставу
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займати посади слідчого, прокурора, судді, адвоката. “Спеціальними” юридичні знання можуть
бути лише в особливих випадках. Наприклад,
спеціальними вважаються знання, що застосовує
експерт-криміналіст, який за профілем своєї підготовленості, як правило, є юристом. Правда, в
літературі є слушні висловлювання, що криміналістичні знання є синтетичними знаннями на стику
права, різних галузей науки і техніки, тобто не є
правовими або юридичними в “чистому” вигляді.
Під знаннями розуміють перевірений практикою результат пізнання дійсності, правильне її
відображення в мисленні людини; володіння досвідом та розумінням, які є правильними і в
суб’єктивному та об’єктивному відношенні і на
підставі яких можна побудувати судження та
висновки, які здаються достатньо надійними,
щоб розглядатись як знання [5, с.576] Тобто
знання – це адекватне відображення дійсності у
свідомості людини у вигляді уявлень, суджень,
понять, теорій [6, с.192]; воно отримується в результаті якогось процесу пізнання. З огляду на
те, що знання є похідним від пізнання та між ними існує причинно-наслідковий зв’язок, пізнання
належить розглядати як засвоєння чуттєвого змісту переживаного чи досліджуваного, стану речей, станів, процесів з метою знаходження істини. Отже, в пізнанні вміщується оцінка, яка опирається на досвід.
“Спеціальне пізнання” може здійснитись і
на базі вже наявних глибоких професійних
знань, навичок, умінь. Тому, для того, щоб у кримінальному судочинстві виступити суб’єктом,
який застосовує “спеціальне знання”, необхідно
спочатку стати фахівцем у тій чи іншій галузі
науки й техніки, досягти високого рівня професіоналізму в даній галузі знання. В юридичній
літературі дається визначення спеціальних
знань, як не загальновідомих, наукових, технічних і практичних знань, набутих у результаті
професійного навчання чи роботи за певною
спеціальністю особою, яка залучається як спеціаліст чи експерт для допомоги слідчому і суду,
прокурору і адвокату у з’ясуванні обставин справи чи обґрунтуванні висновку з питань, для вирішення яких необхідне їх застосування [7, с.22].
На думку М.В.Костицького, спеціальними психологічними знаннями можна вважати професійні знання психологічної науки, її основних
галузей, вміння застосовувати спеціальні тестові
та інші психологічні методики, набуті при здобутті психологічних спеціальностей, у процесі
навчання в аспірантурі, практичної діяльності
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(як психолога) особою, яка залучається до кримінального процесу як експерт, консультант,
спеціаліст-психолог [8, с.14]. Отже, спеціальними психологічними знаннями належить вважати
набуті особою, яка залучається до кримінального
процесу як консультант, спеціаліст чи експерт
при навчанні чи роботі по психологічних спеціальностях, професійні знання про психічні закономірності людини, які можуть використовуватись у кримінальному процесі для забезпечення
завдань кримінального судочинства. Застосування спеціальних психологічних знань сприяє правильному вирішенню завдань розкриття та розслідування злочинів і перевиховання осіб, які
скоїли злочин.
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NOTION AND MEANING OF THE SPECIAL PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE WHICHE ARE
USING BY WORKERS OF INVESTIGATION DEPARTMENTS
Summary
The autor of the article opens very actual and important nowadays problem of using the special
psychological knowledge in the inquest, because real using by investigators special psychological
knowledge are provision criminal case with objective, total and all-round inquisition and defenses rights of
criminal process participants.
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ В ОРГАНАХ
ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
Підвищення ефективності прокурорського
нагляду є нині найбільш актуальною проблемою
управління в органах прокуратури. На сьогодні
резерви підвищення ефективності прокурорського нагляду на традиційній основі наукової організації праці, а також шляхом тільки збільшення
штатної чисельності істотно обмежені, а в деяких напрямах нагляду в даний час практично
вичерпані [11, с.154]. Щоб здійснювати управління в органах прокуратури, система повинна
володіти засобами контролю, можливістю та
критеріями оцінки ефективності управління.
Реформування управління слід оцінювати
не за витраченими зусиллями й коштами, а передусім за рівнем ефективності управлінської діяльності та згідно із досягнутим в результаті ефектом. В тріаді “реформування органів прокуратури – підвищення ефективності їхньої діяльності – досягнення позитивних соціальних результатів” закладено послідовність і органічний зв’язок
даних явищ [13, с.128]. Тому реформування повинно здійснюватися у суворій відповідності між
його метою, нормативно встановленими функціями цих органів, їх практичними діями і соціальними результатами.
При цьому варто чітко розрізняти ефективність прокурорського нагляду як самостійної
форми діяльності держави, ефективність роботи
відповідних ланок органів прокуратури та ефективність праці прокурорів, однією з складових
якої може виступати, залежно від становища
прокурора, управлінська праця [16, с.24]. Ці види
ефективності відрізняються один від одного, як
загальне, особливе й одиничне. В основі цієї
відмінності лежить розходження понять прокурорського нагляду, роботи органів прокуратури,
праці прокурорів із різних напрямів прокурорського нагляду й управлінської праці прокурорів.
За своїм змістом праця прокурорів являє
собою реалізацію функцій, покладених на органи
прокуратури, шляхом здійснення визначених дій
у межах і формах, установлених законом. При
цьому праця прокурора, як і будь-яка праця, вимагає витрат фізичної і психічної (нервової) енергії. Ефективність управлінської праці, і особли-
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во праці прокурора, повинна включати і соціально-політичні наслідки такої діяльності [12, с.70].
Працю прокурора не можна оцінювати
тільки по кількості "зробленої продукції". Але
проте це не означає, що її не можна оцінювати
взагалі. За такими показниками, як раціональність використання робочого часу, своєчасність і
доброякісність виконання обов'язків, ми і сьогодні можемо вимірювати ефективність праці прокурорів [18, с.19-20]. Тобто думка, начебто
управлінська праця не є безпосередньо продуктивною, таїть у собі небезпеку неправильного
розподілу трудових ресурсів між сферою управління й діяльністю, що їх опосередковує.
Управлінська ефективність ґрунтується
переважно на особистому досвіді або на особистих якостях. Людина, яка займається розумовою
працею, не виробляє чогось такого, що само собою є ефективним. Вона «видає» знання, інформацію, ідеї, а не матеріальну продукцію [13,
с.132]. Тому розумова праця не підлягає кількісному виміру. Не визначається вона і її витратами. Про неї судять за її результатами. Виходячи з
загального розуміння ефективності праці, під
ефективністю управлінської праці в органах
прокуратури слід розуміти результативність досягнення мети прокурорської діяльності визначеної Конституцією та Законом України “Про
прокуратуру”, що одержана при дотриманні повноважень, що їм надані законом та умов максимально можливої економії прокурорської праці,
робочого часу та інших витрат. Мета припускає
постановку завдання і те, до чого необхідно прийти в результаті її вирішення. Результат підбиває
підсумок діяльності і дозволяє зробити висновок
про те, на скільки він відхилився від мети. Саме
з цих позицій найбільш ефективною буде управлінська діяльність, у максимальному ступені реалізуюча поставлену мету [5, с.273].
Чітке визначення цілей, що стоять перед
прокуратурою, дає можливість встановити, наскільки успішно здійснюється прокурорська робота. Очевидно, що загальні цілі в прокурорській
діяльності та в управлінні органами прокуратури
незмінні, оскільки визначені в Законі України
"Про прокуратуру" і однакові для всіх прокура-
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тур, їх підрозділів і прокурорів. Разом з тим для
того, щоб перевести загальну мету, що поставлена перед прокуратурою, у площину її реалізації,
варто розділити цілі прокурорської діяльності і
цілі управління цією діяльністю, що обумовлено
розходженням їхньої природи.
У літературі вказується, що поняття ефективності управлінської праці повинне охоплювати її продуктивність, якість, надійність, своєчасність, прямі і непрямі витрати [12, с.70]. Тому
термін "ефективність праці" ширше терміна продуктивності, що виступає лише як один з компонентів першого поняття. Треба знаходити критерій, за яким можна було б оцінювати рівень результативності функціонування систем управління, тобто критерій ефективності. Якщо метою
управління є досягнення об'єктом управління
бажаного стану, то змістом ефекту управління є
досягнення цілей управління [13, с.138]. Отже,
критерій ефективності управління можна сформулювати як рівень досягнення цілей управління, мірою досягнення об'єктом управління бажаного стану, хоч були й спроби даний критерій
розглядати як міру цілездійснення [1, с.16], що
на наш погляд не доцільно, оскільки цілі є різні.
Отже, критерій ефективності управління має застосовуватися не до засобів, а до мети. А як мета, так і результат управлінської праці не тотожні результату діяльності та меті системи або підсистеми. Тут ми підходимо до питання про необхідність розрізнення результатів власне управлінської праці і результатів діяльності, яку ця
праця опосередковує. Розходження це треба визнати тим більше істотним, чим настійніше вимоги оцінювати будь-яку працю за її результатами. Формальне виконання цих вимог на практиці
може привести до невірних оцінок ефективності
управлінської праці, зокрема, щодо віднесення
на її рахунок недоглядів чи досягнень, викликаних факторами, що не підконтрольні в даний
момент працівникам управління [8, с.225]. Водночас необхідно зазначити що загальні цілі прокурорської діяльності та управління органами
прокуратури визначені Законом України “Про
прокуратуру” є незмінними та однаковими для
усіх органів, підрозділів та керівників прокуратури,
але в площині їх реалізації цілі прокурорської діяльності та цілі управління нею, як ми вже зазначали, різняться, оскільки їх природа є різною.
Змінюються цілі управління, змінюються і
критерії ефективності. При визначенні ефективності управління слід чітко формулювати й диференціювати цілі управління. Для одних дослі-

дників даний підхід ґрунтується на тому, що оцінка результатів роботи повинна визначатися за
допомогою диференціації розрахункових показників і застосування твердого математичного
інструментарію. Інші фахівці вважають, що необхідно застосовувати найбільш синтезовані показники, наприклад, обсяг завдань чи потенціал
органу прокуратури [5, с.273]. Існують думки
про диференційований підхід до оцінки ефективності діяльності різних рівнів управління і типів
органів прокуратури.
У даний час практиці і теорії відомі більш
двох десятків різних методів оцінки ефективності праці працівників апарата управління [12, с.
68]. Л.И.Мєньшиков поділяє всі ці методи на три
великі групи: 1) описові, “якості працівників, що
характеризують, без кількісного їх вираження”,
2) кількісні і 3) проміжні чи комбіновані методи,
в основу яких "покладені як описовий принцип,
так і кількісні показники, обумовлені на базі первісних якісних описів” [9, с.72]. Вважається
найбільш простим і перспективним застосування
для оцінки праці прокурорів коефіцієнтного методу, що дозволяє вимірювати за допомогою
простих коефіцієнтів (відносини фактично досягнутого до встановлених нормативів) як окремі
параметри праці, так і їх сукупність. Застосування коефіцієнтного методу для оцінки праці прокурорів полегшується тим, що їх діяльність регламентована нормативними актами.
Як основна, у теорії управління виступає
пропозиція обчислювати коефіцієнт ефективності за формулою: Кеув = Рз / Pф, де Кеув – коефіцієнт ефективності управлінських впливів; Рз запланований відповідно до мети результат; Рф, фактичний результат затрачених для цього зусиль [14, с.58]. Аналогічний підхід до визначення ефективності пропонують С.К.Керто [15, с.37]
і В.К. Звирбуль, розглядаючи управлінську ефективність як ступінь реального досягнення тих
цілей, що ставляться перед здійсненням визначених заходів чи їх комплексу [6, с.92].
Але, на нашу думку, не можна досліджувати ефективність управлінської праці відірвано
від ефективності організації ним діяльності органу прокуратури загалом. А для цього необхідно враховувати і інші показники. До них належать: 1. Коефіцієнт раціональності використання
робочого часу усіма прокурорськими працівниками включно з керівником – Кур, що розраховується за наступною формулою: Кур =
(Кр1+Кр2+Кр3+...+Крn) / n. Тут n є натуральне
число – кількість працюючих прокурорів, а Кр –
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коефіцієнт раціональності використання робочого часу окремим прокурором [16, с.34]: Кр — 1
= Е (А+П+Т) / Фрв, де: А - витрати робочого часу на усунення недоліків, допущених з вини прокурора, і на виконання роботи, "анульованої"
потім компе-тентним органом; П - втрати робочого часу; Т - витрати часу на виконання роботи,
що не відноситься до компетенції прокурора (у
тому числі і технічної роботи); Фрв - фонд робочого часу за визначений період.
2. Другим критерієм, що характеризує рівень організації праці, може служити коефіцієнт
рівномірності розподілу всього обсягу робіт між
прокурорами (Крр), що розраховується за формулою [16, с.34]: Крр = Ор - ОТср, де: Оср - середній обсяг робіт на одного прокурора; ОТср середнє відхилення від середнього обсягу робіт.
Цей коефіцієнт, так само як й інші, може бути розрахований і в натуральних числах і у відсотках. Застосування даного коефіцієнта дозволить, поперше, зробити розподіл робіт більш рівномірним і,
по-друге, порівнювати різні прокуратури за рівнем
організації праці і за цим коефіцієнтом [16, с.35].
3. Наступним критерієм організації праці
може служити коефіцієнт раціональності поділу
праці. Хоча він близький до попереднього коефіцієнту, проте він характеризує самостійний
аспект організації праці: правильність офіційного розподілу обов'язків. Тому ці коефіцієнти можуть істотно розходитися. Коефіцієнт раціонального поділу праці - Крп може бути розрахований за наступною формулою: Крп =Ро/Фп,
де: Ро - витрати часу на виконання робіт відповідно до встановленого розподілу обов'язків; Фп загальний фонд робочого часу на виконання
прокурорських функцій.
4. Як відомо, на ефективність праці істотний вплив здійснюють умови праці, тобто ті зовнішні умови, у яких протікає праця. Коефіцієнт
умов праці (Куп) може бути розрахований за методикою, розробленою НДІ праці [10].
Інтегральний же коефіцієнт організації
праці прокурорів (Копп), на нашу думку, може
обчислюватися як середнє геометричне зазначених вище чотирьох приватних коефіцієнтів та
коефіцієнту ефективності управлінських впливів:
5

Копп =
Кр х Крр х Крп х Кур х Кеув
Зазначимо, що наведені формули є лише
гіпотетичними висновками автора і їх застосуванню повинні передувати тривалі дослідження
та перевірки. Намагання віднайти єдиний критерій ефективності не може успішно завершитися
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через специфіку соціальних середовищ, в яких
функціонують системи управління, що, однак, не
виключає можливості визначити критерії ефективності управління для конкретних напрямів
прокурорської діяльності - мова може йти і про
систему основних критеріїв [13, с.140].
Зокрема, у свій час В.Н.Васильєв і
В.Н.Шинд спробували оцінити ефективність організації діяльності прокуратури стосовно до
кожної з основних функцій управління. Так, стосовно контролю і перевірки виконання, на думку
зазначених авторів, критеріями ефективності будуть: своєчасність виконання всіма працівниками прокуратури встановлених законами, наказами Генерального прокурора термінів; всеосяжний і систематичний контроль керівника прокуратури за якістю і своєчасністю виконання її
працівниками своїх обов'язків; відсутність необґрунтованого відволікання працівника від виконання своїх основних обов'язків на часті перевірки [17, с.38].
Але дані критерії не можуть бути узяті за
основу, оскільки, по-перше, не орієнтують прокурорів на досягнення кінцевого результату, а
по-друге, носять формальний характер. Тому, на
нашу думку, можна погодитись з В.С.Бабаковою
про те, що за критерії оцінки ефективності контролю в прокуратурі слід брати [2, с.157]: 1) на
стадії виявлення відхилень від мети діяльності
контрольного об'єкта: а) встановлення фактів
відхилень від мети в діяльності підконтрольного
об'єкта; б) визначення наслідків відхилень від
мети в діяльності підконтрольного об'єкта; в)
виявлення осіб, винних у порушенні закону; г)
з'ясування причин порушень закону і сприятливих їм умов; 2) на стадії реалізації результатів
контрольної діяльності: а) коректування діяльності підконтрольного об'єкта; б) вживання заходів
до нейтралізації наслідків відхилень від мети в
діяльності підконтрольного об'єкта; в) залучення
порушників до встановленої законом відповідальності; г) ліквідація причин відхилень і сприятливих їм умов. Одним з основних критеріїв ефективності управлінської праці поряд з результатом є і витрати. Він може урізноманітнюватися
залежно від об'єкту управління або ситуації, в
якій приймається те чи інше управлінське рішення. Наприклад, впровадження комп’ютерного обладнання, яке коштує дорого, хоча перспективне з погляду безпомилковості рішення. Тому
названий критерій може бути як відносним, так і
абсолютним [4, с.77].
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У цілому ж критерій ефективності управлінської праці як результат так і витрати збільшується рядом інших, серед яких — характер
витрат на управління (матеріальні, моральні,
психологічні, фізичні тощо), стан середовища
(колективу), в якому здійснюється управлінська
діяльність, рівень завдань, який розв'язує той чи
інший управлінський орган, керуючий, сьогоденність або перспективність отриманих результатів, міра участі об'єкта управління в управлінському процесі, рівень компетентності управління як антипод штучному напруженню в об'єкті
управління, ритмічність і динаміка управлінського процесу тощо.
Які ж напрямку підвищення ефективності і
якості управлінської праці працівників прокуратурі? Перше – поліпшення підбору, розміщення і
перепідготовки кадрів, постійне удосконалювання виховної роботи з ними. Другий напрямок
стосується удосконалювання відносин між керівниками і підлеглими, що впливають на ефективність і продуктивність управлінської праці.
Третій напрямок - підвищення культури та дисципліни праці. Дієвість прокурорського нагляду
залежить і від удосконалювання управління й
організації праці в самій прокуратурі, тобто від
створення умов для прийняття оптимальних рішень і їхньої реалізації [3, с.79].
Не менш важливо визначити і правильне
співвідношення між прокурорською й управлінською діяльністю в прокуратурі. Аналіз діяльності прокуратур ряду областей і центрального
апарата Генеральної прокуратури України свідчить про те, що відповідні оперативні ланки внаслідок значного перевантаження поточною роботою не приділяють належну увагу повсякденному керівництву об'єктами управління [2, с.157].
Очевидно, що в Генеральній прокуратурі України, що переорієнтувала побудову апарата на функціональний принцип (із залишковими елементами лінійно-функціонального) без зміни змісту
діяльності, навряд чи вдасться перебороти недоліки в управлінні підлеглими прокуратурами і
підвищити ефективність роботи в цілому.
Генеральна прокуратура України орієнтує
на те, щоб у ході кожної перевірки апарати вищестоящих прокуратур давали оцінку діяльності
підлеглих органів і конкретних працівників, визначали причини прорахунків і недоліків, пропонували практичні рекомендації з їх усунення [7,
с.62]. Водночас залишається актуальною розробка зручних для застосування, чітких критеріїв
ефективності діяльності органу прокуратури,

його підрозділів, професійних прокурорських
працівників різного рангу і спеціалізації щодо
успішності виконання своєї цільової функції,
досягнення практичних результатів. Для визначення оптимальної штатної чисельності різних
ланок системи прокуратури вимагаються науково обґрунтовані оцінки навантаження прокурорів
і слідчих. Для вирішення проблеми створення
системи ефективного оцінювання прокурорськослідчих працівників необхідно розробити професіограму, яка б містила основні критерії ділової
кваліфікації та професійно значущих характерологічних властивостей особистості прокурора і
слідчого в цілому, а також розробити спеціальні
професіограми щодо різних спеціалізацій і рівнів
управління.
Усе це лише підтверджує необхідність визначення твердих нормативів управлінської праці, критеріїв визначення її якості, розробки методики визначення ефективності праці окремих
ланок органів прокуратури та критеріїв визначення ефективності як власне управлінської праці, так і праці за окремими напрямами прокурорського нагляду. Оскільки ефективність діяльності керівників органів прокуратури не можна визначати лише за ефективністю їх управлінської
праці, необхідно її визначати у сукупності з ефективністю їхньої праці з окремих напрямів прокурорського нагляду. Для того щоб точно сказати, наскільки керівник прокуратури якісно і вчасно виконав свої обов’язки, самі ці обов’язки і
терміни їх виконання повинні бути визначені в
законі. Це по-перше. По-друге, необхідно розробити типові положення про прокуратури областей, міст і районів, а також положення про галузеві відділи прокуратур. По-третє, потрібно повсюдно розробити і прийняти посадові інструкції, у яких точно зазначити права й обов’язки
кожного працівника даної прокуратури, показники оцінки їхньої праці [16, с.33].
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Summary
The arficle deals with some problems of determination of effectiveness of administrative labour in
public prosecutor’s office. The means of control and criteria of determination of effectiveness are
characterized.
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СЕКСУАЛЬНЕ ЗЛОВЖИВАННЯ ДІТЬМИ
ТА ЙОГО НАСЛІДКИ
Статева недоторканість людини захищена
кримінальним законодавством у кожній цивілізованій країні світу. У новому Кримінальному
кодексі України сексуальні злочини виділені в
окремий розділ, який, хоча і містить невелику
кількість статей, однак сам факт ще раз свідчить,
що дана категорія злочинів відзначається високим рівнем суспільної небезпеки. Сексуальне
насилля над дітьми стало однією з найбільш
складних проблем сучасного суспільства. Все
частіше об’єктом злочинної поведінки стає їх
статева недоторканість. Діти цілком залежні від
дорослих, часто вони не усвідомлюють, що з ними роблять, їх “добровільність” може бути фіктивною. Взагалі суспільству не байдужі довготермінові наслідки ранніх сексуальних контактів.
Тому, якщо дорослих закон охороняє тільки від
сексуального примусу, то дітей він захищає від
будь-яких сексуальних замахів, зловживань та
експлуатації з боку дорослих [1, с. 58]. За статистичними даними органів внутрішніх справ, в
Україні щорічно реєструється понад дві тисяч
випадків сексуального зловживання дітьми, за
якими порушуються кримінальні справи. Однак
враховуючи високий рівень латентності, реально
ці показники значно вищі.
Зарубіжні автори вказують на те, що проблема сексуального насилля по відношенню до
дітей постала у 70-ті роки XIX століття, але потім довгий час залишалась у затінку, поки знову
не стала гостро актуальною вже у 60-ті роки ХХ
століття. За останні 10-15 років суспільство дізналось про небувалі розміри сексуальних зловживань по відношенню до дітей. Проведені
більш ніж у двадцяти країнах світу дослідження
дозволяють оцінити міжнародну епідемологію
сексуального насилля над дітьми. Розповсюдженість цих злочинів у різних країнах така: серед
жінок показник коливається від 7 до 36 відсотків, а серед чоловіків – від 3 до 29 відсотків [2, с.
49-50]. Сексуальна експлуатація дітей, яку за
розміром шкоди та обсягом завданих травм багато хто прирівнює до катувань, - це одне з найтяжчих порушень прав, яким можуть піддаватися
діти [3, с. 156]. У Сполучених Штатах Америки,
наприклад, щорічно мають місце від ста п’ятде-

сяти до двохсот тисяч випадків посягань на статеву недоторканність неповнолітніх, жертвою
стає кожна четверта дівчина-підліток, тоді як
офіційно реєструється менше половини випадків
У Великобританії жертвами сексуального насилля у дитинстві були від 10 до 30 відсотків дорослих жінок [4, с.124].
Характерно, що кількість сексуальних злочинів проти дітей із року в рік продовжує зростати в усьому світі. Сьогодні сексуальне насилля
над дітьми стало міжнародною проблемою. Зростання кількості сексуальних зловживань дітьми
безпосередньо пов’язане із загальним зростанням
насилля у суспільстві, зростанням насильницьких
злочинів, самогубств і нещасних випадків. Офіційна вітчизняна статистика сексуального насилля
над дітьми відсутня, проте, за даними вибіркових
досліджень, найбільше розповсюдженою формою сексуального насилля є розпусні дії по відношенню до неповнолітніх (ст. 156 КК України).
Біля 70% дітей, по відношенню до яких були вчинені розпусні дії, постраждали з боку родичів і знайомих, 28% зазнали сексуального насилля від батьків та опікунів. Отже, біля двох третин страждають
від насилля в сім’ї.
Розпусні дії – це форма статевого контакту
з дитиною (фізична та інтелектуальна форми),
коли дорослий примушує потерпілого йому підкорятись, використовуючи свій авторитет і владу. Особливої уваги потребує трактування морального розбещення, яке викликають вчинки, що
мають інтелектуальний характер (цинічні бесіди
на сексуальні теми, демонстрація порнографічних фільмів, видань та ін.) і здатні збуджувати
сексуальний інтерес у дітей [5, с. 55-56].
Доцільно коротко зупинитись на терміні
“сексуальне зловживання дітьми” або “сексуальне насилля над дітьми” у зв’язку з тим, що в науковій літературі існують значні розбіжності у
його загальному визначенні. Існує ще більш вузьке юридичне розуміння – це використання дитини та підлітка іншою особою для отримання
сексуального задоволення. Одне з найбільш поширених трактувань, що використовується професіоналами у практичній діяльності, формулюється як втягнення залежних, нерозвинутих дітей
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і підлітків у сексуальну активність, сутності якої
вони повністю не здатні зрозуміти і на яке вони
не можуть дати згоди. Саме поняття сексуального насилля над дітьми необхідно розуміти не як
обов’язкове примушення дітей погрозами або
силою до виконання сексуальних дій, а як сам
факт сексуальних дій з ними.
Деякі автори сексуальне зловживання визначали як “аморальне” поводження із застосуваннями сили, маніпулювання, омани, примушення дитини до сексуального контакту. На думку американських учених Р. Брант і В. Тізе, цей
термін треба визначати як “примушення дитини
до сексуальної стимуляції, невідповідної до віку
та її ролі у сім’ї” [2, с. 46]. З кожним із цих визначень можна погодитись, оскільки сексуальна
поведінка в сім’ї та суспільстві надзвичайно
відрізняється в різних культурах, соціоекономічих групах, а тому і визначити стандарт сексуального зловживання досить складно.
Треба також підкреслити, що в галузі сексуальних зловживань дітьми існує багато неправильних уявлень відносно реального стану речей. Серед них, зокрема, думки про те, що сексуальні замахи на дітей трапляються рідко і є ознакою моральної деградації суспільства; що більшість сексуальних замахів вчиняють сторонні
особи; що всі дорослі, які розбещують дітей –
сексуально хворі люди; що сексуальні посягання
скоюються у сім’ях з низьким соціоекономічним
статусом; що розповідаючи про сексуальні замахи, діти видають уявлене за дійсне, і що дитина –
пасивний об’єкт сексуальних посягань.
Хоча треба мати на увазі, що діти швидко
піддаються впливу, фантазії і дуже легко сприймають запевнення дорослих та іноді говорять
неправду. Це варто мати на увазі при виявленні
дійсних обставин вчинення розпусних дій [6, с.
240]. Тому при проведенні слідчих дій надзвичайно важливою є допомога кваліфікованого
психолога, який має виявити дійсні причини та
наслідки сексуальних зловживань.
Загалом розрізняють фізичні та психічні
розлади, які є результатом розбещення та іншого
сексуального насилля по відношенню до неповнолітнього. Деякі автори зіставляють поняття
фізичного та психічного насилля з філософськими категоріями “можливість” і “дійсність”. Якщо
психічне насильство передбачає наявність впливу на організм людини в майбутньому, то фізичне – вже фактичний вплив [7, с. 22].
Отже, фізичне та психічне насильство потрібно розглядати як два однорідних явища, а
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саме насильство як їх сукупність. Виключення
психічного насильства з кримінологічного аналізу механізму насильницької поведінки несправедливо звузило б коло дослідження цих питань [8,
с. 82-83]. Особливо це актуальне для категорії
злочинів, що нами розглядається, а саме: сексуальне зловживання дітьми.
Існує безліч форм розпусних дій, які у більшості випадків можуть бути встановлені лише
слідчим шляхом. Розпутні дії, як вид сексуального зловживання дітьми, як правило, не супроводжується значними механічними ушкодженнями
і тому експертні дані досить незначні. Судовомедична експертиза може встановити ступінь
ушкоджень лише за наявності слідів на тілі потерпілого [9, с. 277]. Розбещення неповнолітніх є
розповсюдженим злочином з високим рівнем
латентності, складним з огляду на виявлення та
застосування покарання до порушників. Окрім
цього, не легко визначити, які форми контактів між
дитиною і дорослим, окрім статевого акту, підлягають юридичній забороні, у яких випадках сексуальна стимуляція дитини розглядається як прояв
батьківської любові, а в яких – як спокушування.
Складність вивчення проблеми сексуального насилля становить ряд чинників. Одним з
них є небажання потерпілих повідомляти про те,
що сталося, щоб уникнути розголосу. Другим
чинником латентності є неадекватне реагування
на такі злочини з боку правоохоронних органів.
На основі аналізу різних ситуацій сексуального
насилля можна виділити два основних типи:
«жорстокі» дії, коли напад був здійснено незнайомою людиною раптово для жертви, і «побутові», «розбещення знайомими», коли злочину передувало тривале спілкування злочинця з потерпілою особою.
За результатами проведеної діагностики
жертв, можна зробити висновки, що сексуальне
насилля є екстремальною життєвою ситуацією,
яка викликає в переважної більшості постраждалих посттравматичну стресову реакцію. У жертв
"жорстокого", раптового насильства незнайомцем переважає скоріше обвинувачення власного
поводження і зниження ситуативних аспектів
самооцінки, ніж обвинувачення свого характеру і
себе взагалі. Жертва насилля в сім’ї часто продовжує залишатися в несприятливій ситуації і
після травми, що змінює стресову реакцію, робить її менш гострою, але більш тривалою.
У таких постраждалих сильніше виражене самозвинувачення, і пошук причин ведеться не в зовнішньому світі, а у середині себе.
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Людям, що перенесли травматичні події,
потрібно підтвердження своєї значимості ззовні.
Однак потреба в сторонній допомозі трохи порізному орієнтована у жертв жорстокого насильства і постраждалих від насильства знайомим.
Першим потрібно скоріше конкретна, ситуативна допомога, пов'язана з навчанням справлятися
зі спогадом, що травмує. Другі шукають можливості більш загальних, диспозіційних змін.
Беззаперечним є одне - без негативних наслідків сексуальне насилля ніколи не залишаються. Проблема його запобігання потребує комплексу профілактичних заходів і спільних зусиль
психологів, соціальних, медичних працівників і
правоохоронних органів.
Установлення дійсних наслідків можливе з
допомогою судово-медичної експертизи, але
іноді лише свідчення осіб, які перебували на місці злочину, може допомогти слідству. Велику
роль має впливовість дорослого на дитину, коли
остання не може об’єктивно відповісти на запитання. Якщо розглядати наслідки сексуальних зловживань, взявши до уваги медичний аспект питання, то стає очевидним, що вони можуть бути різноманітними як за характером, так і за ступенем тяжкості, від подряпин на тілі до розладів функцій
життєво важливих органів [10, с.99-108].
Трапляються випадки, коли провину за випадки сексуальних зловживань перекладають на
саму жертву, знімаючи тим можливість покарання особи, яка вчинила злочин. Подібні дії надзвичайно шкідливі з огляду на правові наслідки.
Тут варто було б розглянути модель поведінки
жертви, що провокує сексуальну агресію, та модель поведінки жертви, як засвоєної жіночої підлеглої поведінки в соціостатевих стосунках [11,
с.209]. Дівчина успадковує жіночу підлеглість,
юнаки засвоюють свою домінантну соціальну
значимість, яка нерідко ототожнюється з силовою чи агресивною позицією, а громадська думка найчастіше не на жіночій стороні. Тому сексуальні домагання та насильства у такому суспільному середовищі скоюються частіше, хоча й
не розголошуються, а значить, і не доводяться до
суду. Як показали результати дослідження, у випадках сексуальних зловживань щодо дівчат у
правоохоронні органи звертається менше ніж два
відсотки потерпілих, що свідчить про створення
ситуації латентності громадської легітимації таких явищ [12, с.45]. Отже, такий стан справ, а саме: безкарність сексуальних зловживань дітьми,
“не просто провокує, а й стимулює секс із насильством, він починає сприйматись як норма” [13, с.97].

У дітей, які зазнали сексуального насилля,
простежується наявність широкого спектра симптомів, що найчастіше впливають на весь подальший їх розвиток. У таких осіб набагато частіше ніж у однолітків, які не зазнали подібних зловживань, простежується стресовий розлад і сексуалізована поведінка [14, с.117]. Систематичне
застосування до дитини насилля, пов’язаного з
сексуальними діями, може спричинити в майбутньому безпліддя, порушення різноманітних функцій організму. В деяких випадках, коли потерпілий чинить опір, дорослий завдає дитині тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Більша
частина потерпілих у майбутньому потерпає від
різноманітних розладів. Розпочинаючи статеве
життя, особи страждають на комплекси, відчувають страхи та фобії у близькості стосунків.
Деякі сексуально травмовані діти, ставши дорослими, відрізняються зниженою самоповагою,
регресивною або агресивною поведінкою, невротичними та психічними захворюваннями, гіпертрофованими відчуттями провини і сорому, відчуттям відчуженості від інших, відразою до дотиків, схильністю до пияцтва та наркоманії, високим відсотком самогубств і схильністю до віктимізації – до того, щоб стати жертвами різного
роду неприємностей та зловживань [1, с.64]. Отже, посттравматичний стресовий розлад може
проявлятися після значного проміжку часу.
Проблема психологічних наслідків такого
виду злочинів проти особистості як сексуальне
насилля до останнього часу не було темою для
широкого обговорення в нашій країні. Діти, як
найменш захищена соціальна група у суспільстві, не випадково стають об’єктом сексуального
насилля з боку дорослих. Цьому сприяє ціла низка різноманітних чинників.
У нашому суспільстві в даний час можна
відзначити дві тенденції, що підвищують необхідність вивчення наслідків сексуального насильства, З однієї сторони, як і завжди буває в періоди дестабілізації, погіршується криміногенна
ситуація, більш частими стають прояви девіантного поводження. З іншого боку, із розвитком
суспільства наростає потреба кожної людини в
особистій свободі і безпеці, що змушує гостріше
реагувати на злочини проти особистості.
Вивчення ситуацій сексуального насильства, відношень і поводження злочинця і жертви
приймалося в нашій країні в рамках віктимологічного підходу, що розглядає залежність злочину
від характеристик і поводження жертви. Але ця
теорія викликає велику кількість справедливих
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нарікань. Існує ще декілька теорій, що намагаються дати пояснення сексуальному насильству.
Найбільше поширена серед них - феміністська.
Вона розглядає сексуальне насилля як результат
глибоко укорінених традицій, відповідно до якого чоловік (90% розбесників чоловічої статі) домінують майже в усіх важливих життєвих галузях. Отже, розбещення неповнолітніх – є однією
із жорстоких форм прояву влади і контролю дорослого. Інша теорія - теорія соціального вчення
- припускає, що девіантному сексуальному поводженню чоловіки навчаються здебільшого через
імітацію моделей, поданих у сім’ї, у культурі, у
засобах масової інформації. Наступна теорія еволюційна - вказує на бажаність наступального
комулятивного поводження чоловіків у ході еволюції [15, с. 2-3].
Питання причинного зв’язку між діями і
наслідками по цій категорії справ складне. Шляхи вирішення вбачаються у розробці методичних
основ, систематизації існуючої практики, запозичення досвіду боротьби зі злочинністю в інших країнах, взаємодії психологів, слідчих, медичних працівників і педагогів. Ми пересвідчились, що наслідки таких дій дуже тяжкі. Визначити, які з травм - психологічні чи фізичні –
більш небезпечні, доволі складно. Беззаперечне
те, що підростаюче покоління потребує всебічного
захисту від сексуальної агресії, який повинен бути
забезпечений насамперед законодавчою та судовою владою держави.
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SEXUAL ABUSE OF CHILDREN AND ITS CONSEQUENCES
Summary
The author analyzes some poorly investigated questions of sexual abuse of children and its
consequences.

116

Науковий вісник Чернівецького університету. 2001. Випуск 125. Правознавство.

