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ГНОСЕОЛОГІЧНА ОНТОЛОГІЯ ПРАВА
Будь-який метод чи методологія як система
методів має бути онотологічно й гносеологічно
обгрунтованими: інша онтологія – інша й методологія. Навіть у межах тільки однієї позитивістської парадигми, наприклад, методи аналізу, що
використовуються класичним юридичним позитивізмом, кельзенівським нормативізмом та аналітичною юриспруденцією, істотно різняться
між собою в силу прийнятих ними принципово
відмінних онтологічних (закон, норма, мова) засад. Тим більша гносеологічна некоректність
спостерігається в дослідженнях із загальної теорії права, коли в її систему методології включають методи, які виходять із взаємовиключних
онтологічних підстав. Система методології тоді
постає еклектичною сукупністю всіх можливих
методів правового пізнання незалежно від онтологічних та концептуальних підстав їх формування. Одним із завдань гносеологічної онтології
права в даному випадку є виявлення онтологічних засад того чи іншого правового методу й обгрунтування у такий спосіб його реального евристичного потенціалу. Іншими словами, вона виконує функцію єднального ланцюжка між певною правовою теорією, її методом та фундаментальними філософсько-онтологічними засадами,
на яких вони грунтуються.
Життєздатність людини і суспільства зумовлюється рівнем зорієнтованості їх у навколишньому середовищі, в предметно-силовому оточенні, в бутті, яке є умовою їх існування. Буття
нав’язує свої закони і правила існування, неприйняття яких загрожує знищенням і перетворенням у небуття. Перед людиною стоїть завдання виявити ці закони і перетворити їх на
правила своєї діяльності, в норми поведінки. В
такий спосіб правила буття стають правилами
людини. І ті норми, які суперечать законам буття, буттям же і знищуються. Вони не сприяють
виживанню індивіда й соціуму, неконкурен-

тноспроможні з масивністю буття. Тому правила
поведінки, норми пов’язані з буттям, ним зумовлені. Тому й право, побудоване на нормах, - онтологічне, воно вкорінене в бутті. Зв’язок онтології з правом здійснює пізнання [13, p. 10051042; 16, p. 911-921]. Онтологія через гносеологію перетворюється в право. Буття через засоби
пізнання стає правовим.
Залежно від характеру процесів пізнання
буття може адекватно чи спотворено відобразитись у правовій нормі. Буття, неначе субстанційна “речовина”, переливається в норму, а процеси пізнання тут постають специфічними фільтрами, залежно від якості і типу яких ми й отримуємо різноякісні та різнотипні норми [2, c. 184208]. Наскільки норма визначається буттям, настільки вона визначається й пізнанням, що переводить буття в норму.
Пізнання породжує нормативність, тому
що воно саме нормативне. Його нормативність
зумовлюється самим буттям, яке воно пізнає [7,
c.112-123; 1, с.119-127]. Відомий принцип “предмет зумовлює метод” якраз і випливає із зумовленості пізнання буттям. Право ж зумовлюється
не тільки буттям, а й пізнанням. Тому воно є подвійною нормативністю. Закони буття зумовлюють
нормативність пізнання, а нормативність права зумовлюється як законами буття, так і нормативністю
пізнання. Вказана обставина й визначає специфіку
предмету гносеологічної онтології права.
Про що свідчить подвійна нормативність
права? Вона є його перевагою, але й визначає
складність його функціонування. В зумовленості
подвійною нормативністю розкривається складний механізм функціонування права взагалі. Норма права постає як синтез норм буття і норм
пізнання, і синтез цей динамічний, діалектичний,
навіть антиномічний.
Право, як залежне від соціального розвитку
і таке, що його “обслуговує”, не може не сприй-
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мати особливостей цього розвитку, не може не
залежати від ідеологічних, культурних і ментальних структур, які в даний час панують у суспільстві і виражають характер його взаємодії з
природою, навколишнім світом, специфіку розуміння цього світу і рівень його пізнання. Саме
рівень пізнання та пізнавальних настанов у суспільстві і визначає характер його буття, напрям
його культури і способи його існування, які виражаються в праві. “Пізнання і відображення
об’єктивних законів... розглядалось як “об’єктивна передоснова” законотворчості”[10, c.4] практично в усі часи, як зауважує Ю.А.Тихомиров.
Інша справа, що ця об’єктивна основа завжди
розумілася по-різному.
Уже на рівні онтологічних джерел права
видно, як відбувається гносеологічна трансформація, своєрідний пізнавальний “перехід” природних закономірностей у соціальну та правову
нормативність. Норма - не вигадка людини, вона
задається самою природою [2, c.184-208]. Закони
природи диктують, “нав’язують” предметам,
об’єктам, явищам їх просторове розташування,
напрями і способи руху, пересування, розвитку й
руйнування. Неможливе ігнорування, наприклад,
закону гравітації. Він “нормативізує” рух і взаємодію тіл, упорядковує їх положення і місцеперебування, задає своєрідне “право космічних
тіл”. Але так само існують закони живої матерії,
які неможливо ігнорувати і які теж задають своєрідне “право живого організму” з відповідними
можливостями, обов’язками і, звичайно, санкціями у випадках порушення, невиконання вимог
норм і правил живого [5]. З живої природи виникає соціум, який ще більш розширює свободу
активності та взаємодії, але який разом з новим
рівнем свободи породжує також якісно нове,
специфічне право, що відповідає самій природі
суспільства і законам його розвитку. Закони соціальної матерії так само мають природний характер, як і закони фізичної матерії, але вони
знову ж таки суто специфічні, як і закони живого. Якщо писані закони, юридичне право не
узгоджується з законами соціуму, останній або
відкидає їх, або руйнується, як руйнується організм, який порушив, не дотримався “норм функціонування живого”.
Отже, норми права вкорінені в природні
норми, в норми, що задаються самою природою фізичною, живою, соціальною. У більш загальному плані природне право має космічне походження, воно пов’язує людину зі Всесвітом, що
породив її і в якому сама людина постає як мік6

рокосм. Право юридичне випливає з онтологічного “права буття” (Р.Марчич) [15, s.114, 128 ff;
14]. Воно визначається буттям, задається ним.
Коли позитивне право “не працює”, це означає,
що ми перестали відчувати буття, розуміти його,
чути буття (М.Гайдеггер говорив, що до буття
треба прислуховуватися) [11, c.194, 218, 232,
266, 270], і в законах відображаємо не буттю, а
ніщо. Таке ніщо перетворює і нас у ніщо, оскільки ми порушуємо врешті-решт норми природи.
Природа обумовлює не тільки норму, а її
структуру й елементи. Дискусію про двочленну
або тричленну структуру норми розв’язує онтологія. Норма задає правило поведінки, певний
спосіб діяльності, але тому й сама норма не може
не визначатися загальною структурою діяльності, яку вона ставить за мету спрямувати до певного результату. Діяльність же, котра завжди
відбувається і розгортається серед буття, буттям
і визначається. А йому властива фундаментальна
онтологічна структура - “причина - дія - наслідок” - яка й зумовлює структуру діяльності [3, c.
50-97]. Неможливо уявити собі яку-небудь форму активності, дію, яка б не мала певних наслідків і не була викликана певними причинами.
Дія - це завжди реакція на причини, викликані
певними умовами, яка з онтологічною необхідністю має відповідні позитивні чи негативні наслідки. Так звані “безпричинні дії” чудово пояснюються цілою низкою конкретних причин у
психоаналітичній теорії, не кажучи вже про
явища фізичного світу й соціуму. Онтологія задає тричленну структуру активності, руху, дії,
розвитку, котру неможливо ігнорувати в праві [6,
c.44-50], що в своїй регулятивності ставить за
мету спрямувати певні форми активності. Двоелементні структури є лише формами абстракції,
зручними у користуванні. Стверджувати ж, що
існують норми, в яких принципово відсутні гіпотези або санкції, це все одно, що стверджувати
наявність дії без наслідків, або дії в порожньому
просторі без наявних умов дії, що порушує елементарний перший закон Ньютона, згідно з яким
тіло залишається в абсолютному спокої, якщо на
нього не діють ніякі сили. Гносеологічне та логічне обгрунтування тричленної структури норми
права визначається чисто онтологічним аспектом
проблеми. Наявність гіпотези, диспозиції, санкції в структурі норми права відповідає онтологічному закону структури природних взаємодій “причина - дія - наслідок”.
У стародавній Греції Космос розумівся як
боротьба Хаосу й Гармонії, а право - як засіб
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трансформації космічної гармонії в гармонію
соціальних відносин [8, c.24-34]. Якщо прийняти
цю чудову ідею, яка не суперечить ідеї природного права, то приходимо до висновку, що гармонізація соціальних відносин за допомогою
права можлива й відбувається завдяки пізнанню
законів буття і пізнанню самого права, яке з цього буття випливає, ним зумовлюється й визначається. Право в кінцевому підсумку власне і
є специфічною формою буття, тому не може суперечити буттю як такому. Право, що суперечить
буттю, перестає бути правом, адже воно зраджує
своїй онтології, своїй природі. Онтологія ж права
і норми права розкриваються через їх гносеологію, гносеологічну онтологію права.
Право наскрізь філософізоване явище. Це
проявляється на всіх рівнях правової матерії,
стосовно всіх аспектів філософського знання:
онтологічного, гносеологічного, логічного, аксіологічного і навіть естетичного. Так, будь-яка національно-правова система, не кажучи вже про ту
чи іншу філософсько-правову концепцію, базується
на певній явно чи неявно прийнятій онтології, що
зумовлює як політику права загалом і процеси правозастосування, так і методи правового пізнання,
засоби розгортання права і правореалізації.
Рефлексія правової онтології здійснюється
і в сучасному світовому правознавстві. Про це
свідчить концепція “онтологічної структури права” А.Кауфмана, правова концепція “автономного прояву життя” Г.Хенкеля, який є послідовником критичної онтології Н.Гартмана, а також
вказана онтологічна концепція “права буття”
Р.Марчіча [12, c.107-115]. В останнього сутність
права - це виключно онтологічна проблема. Існує
універсальний космічний порядок - право буття.
Будь-який історично встановлений правопорядок
грунтується на невстановленому порядку буття.
Право ідентичне з порядком буття і в основі своїй з ним єдине. Принципом устрою порядку буття є норма, а кожна норма позитивного права
повинна відповідати буттю, що має структуру
норми. Норми позитивного права не можуть бути вигаданими: людина постійно виявляє право,
точніше серцевину права, яка міститься в бутті.
Право не чиста вигадка людей, воно вкорінене в
бутті і тому має метафізичну природу. Саме це, з
погляду гносеологічної онтології, мав на увазі
Є.Спекторський, коли так відповідав на скептичну реакцію практичних працівників права щодо
метафізики: “Юристи, які люблять франтувати
своїм реалізмом, звичайно, рішуче відкидають як
метафізику загалом, так і метафізику юриспру-

денції, зокрема. Але при цьому вони випускають
з уваги те, що є два реалізми - реалізм емпіричної, експериментальної науки, яка нічого не визнає, окрім факту, і реалізм метафізики, що приймає за конкретні факти предмети своєї віри.
Вони випускають з уваги те, що самі надто часто
наближаються до реалізму другого типу. Вони не
помічають, що їх реалізм досить часто нагадує
“реалізм” тих схоластичних метафізиків середньовіччя, котрі, на відміну від номіналістів, визнавали за універсаліями, за абстрагованими поняттями реальне, конкретне буття, те, що німецькою так добре передається словом Dasein. Світ
права - це зовсім особливий світ, мовби надбудований юриспруденцією над емпіричною дійсністю...” [9, c.79].
Найбільш очевидна відмінність онтологічних настанов проявляється в зіставленні різних
національно-правових систем. Так, романо-німецька система права виходить з онтології, значною мірою обгрунтованою ще в Гегелівській
“Філософії права”: розвиток права узгоджується
з розвитком світового, абсолютного духу, якому
притаманні такі властивості, як системність, ієрархічність, повнота, фундаментальність. Відповідно до вказаних настанов розвивались і законодавства у країнах, приналежних до даної системи права. Пунктуальність і тотальна систематизованість німецького права, знаменитий Кодекс Наполеона яскраво демонструють, як ті чи
інші свідомо чи несвідомо прийняті онтологічні
принципи й настанови, певна метафізика реалізуються у позитивному праві й визначають особливості правозастосувальної політики. Англосаксонська національно-правова система характерна для країн, що історично були батьківщиною емпіричної онтології та філософії прагматизму (Англія, США). Тут право діє, виходячи з
практичних міркувань, тут не будували метафізичні правові системи, а діяли, бо час - це гроші
й тому замість громіздкого механізму законотворення, страшенно розтягнутого в часі, створюється механізм прецеденту, ефективний, швидкий, конструктивний, який, розв’язучи конкретний спір про право в процесі судочинства, водночас заповнює прогалини в правовій системі.
Будь-якій гносеології відповідає певна онтологія і, навпаки, кожна онтологія передбачає
особливості свого самопізнання, самовизначення
та самореалізації, тобто стає гносеологічною онтологією права. Онтологія, що не розкривається,
тобто непізнавана, втрачає сенс, залишається порожнім ніщо. Гносеологія це “як”, онтологія це
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“що” пізнання. “Що” без “як” мертве, “як” без
“що” порожнє. Будь-яка концептуальна модель
світу може поставати тільки у формі “як - що”.
Але в одних випадках ця модель набуває форми
“Як - що”, в інших - форми “як - Що”, тоді вона
вважається, відповідно, гносеологічною або онтологічною моделлю світу. В будь-якому варіанті обов’язково зберігається структура “як - що”,
її елементи надають змісту і смислу одне одному
й структурі у цілому.
Існують дві основні категоріальні суперструктури, в основі яких лежить матеріальна чи
духовна субстанція. Відомі онтогносеологічні
макромоделі є лише їх різновидами з різною мірою взаємоперетинання. Численні філософські
концепції також постають експлікацією відповідних макромоделей. Вказана ієрархійна структура моделей світу має всі логічні підстави бути
основою для розбудови аналогічної структурної
ієрархії моделей права.
В будь-якому разі правова концепція має
онто-гносеологічну структуру і може бути віднесена за своєю онтологією до певної категорійної
суперструктури з відповідною їй гносеологією.
Розмаїття ж концепцій пояснюється тим, що в
конкретних онто-гносеологічних моделях права
основний наголос може робитися на першому
або на другому елементі структури, тобто або на
“як”, або на “що”, завдяки чому концепція права
стає більш гносеологізованою чи більш онтологізованою, простіше, гносеологічною чи онтологічною концепцією права.
Так, концепції природного права в різних
їх варіантах, історичної, психологічної шкіл і т.п.
кладуть в основу ту чи іншу правову субстанцію,
з якої виводиться вся правова матерія і відповідна система права. Свого часу Й.Колер утворив
цілий напрям - онтологічне правознавство, яке
вивчало концепції такого типу. Для них найважливішим було питання, з чого випливає право чи то з людської природи, соціальних взаємовідносин, чи то з об’єктивного духу, божественої
благодаті; головним же було – з’ясувати питання, що є основним джерелом права. Для гносеологічних концепцій права важливе інше. Певна онтологія сприймається ними без особливих
вагань, апріорно, як незаперечний факт. Основний же театр дій розгортається в процесі саморозкриття прийнятої правової субстанції людині
або відкриття й пізнання її самою людиною. Це
концепції, в яких основну роль відіграє не
об’єктивна сторона права, а суб’єктивна, в яких
саме суб’єкт є головною умовою виявлення й
8

реалізації права. Сам процес правовиявлення,
правореалізації здійснюється через пізнання,
відбувається у формі пізнання, зливається з ним.
Право і пізнання стають тотожними, пізнання
постає сутністю права, а право - формою пізнання. Наприклад, кантівська концепція здійснила
революцію в обгрунтуванні об’єктивно-апріористських джерел праворозуміння і правової поведінки, раціональне, апріористське, синтетичне
мислення стає основою нормативності. Суб’єкт
відкриває право в своїй свідомості, структура
правосвідомості суб’єкта визначає структуру суспільних правовідносин. Недаремно саме кантівський гносеологічний поворот зумовив формування нової науки філософії права. В марбурзькій школі неокантіанства (Г.Коген) віднов-люється вказаний підхід. Своєї специфічної вершини він досягає у феноменологічній школі права (А.Райнах, Ф.Кауфман). Щоб відкрити право,
треба очистити свідомість від різних домішківстереотипів, психологічних нашарувань, тобто
треба здійснити феноменологічно-правову редукцію, лише тоді стають доступними ейдоси права, правові сутності апріористичної природи, що
існують у поняттєвій формі. Ейдетичне право
феноменологічної школи і неокантіанські ідеї
стали теоретичною основою для розробки знаменитої нормативістської концепції Ганса Кельзена. Його первинна Grund-норма також має апріористичну природу: нам треба відкрити правову енергію в своїй свідомості, що в соціальних
відносинах реалізується у вигляді ієрархії норм.
Інтенсивна інтелектуально-пізнавальна робота
здійснюється і в екзистенціальній концепції права (К.Ясперс, В.Майхофер, Е.Фехнер, Г.Кон), яка
сприйняла методологічні досягнення феноменології. Право породжується конкретною екзистенціальною ситуацією, що не вкладається в просте
розв’язання нормативного характеру, а зумовлюється екзистенцією, досягнення якої через трансцендування є формою самовизначення й самореалізації людини. Трансцендування - творчий, напружений, вольовий інтелектуальний процес, і
саме воно є єдиним екзистенціальним механізмом розв’язання правової ситуації в екзистенції,
механізм екзистенціального права.
Отже, у концепціях гносеологічного типу
право породжується, функціонує і реалізується
саме у пізнавальній формі, пізнання стає ніби
самою сутністю права, способом його існування.
І хоч у цих концепціях також приймається певна
онтологія, як наприклад, в останній – екзистенція, основний акцент робиться все ж таки на пі-
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знавальному процесі реалізації вказаної онтології. З цього погляду можна говорити про істотні
переваги гносеологічних концепцій над онтологічними. В останніх упевнено стверджується про
реалізацію якоїсь правової онтології в соціумі,
але завжди залишається нез’ясованим, як ця онтологія була відкрита, звідки ми знаємо про неї,
як пізнаємо її. Певна онтологія приймається на
віру і в онтологічних, і в гносеологічних концепціях, однак у другому випадку вона обов’язково
підлягає ретельній рефлексії, стає предметом
гносеологічної онтології права. А це означає, що
тут правотворчий процес достатньо контрольований і цілеспрямований: наявність єдиної, цілісної системи обгрунтування пізнавально-правових методів забезпечує правовій системі стабільність і надійність розвитку.
Як же створити, сформувати таку єдину,
цілісну систему пізнавально-правової методології? Найбільш раціональним шляхом, на наш погляд, є інвентаризація існуючих моделей права,
співвідношення та порівняння їх між собою. Здається, можна загубитися в цьому розмаїтті правових концепцій, однак запропонований аналіз їх
з погляду онто-гносеологічної структури, притаманної всім їм, значно спрощує завдання. Оскільки основних типів таких структур, як було показано вище, не так багато, до них нескладно й
несуперечливо можна звести й весь плюралізм їх
пізнавально-правової методології. Як зазначав
відомий методолог права Б.А.Кістяківський, “методологічний і гносеологічний плюралізм... не
виключає монізму в остаточному синтезі” [4,
c.13]. Саме плюралістичний характер існуючих
правових концепцій зумовлюватиме динаміку
формування гносеологічної онтології права як
теоретичного механізму трансляції онтичних засад в пізнавально-методологічну ефективізацію
правової системи і забезпечить їй різноплановість, гнучкість і життєздатність.
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GNOSEOLOGICAL ONTOLOGY OF LAW
Summary
The gnosiologic ontology of law has the function of correlation between certain law theory, its
method and its essential philosophy-ontological grounds.
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ПРО ПРИРОДУ ПРАВОСВІДОМОСТІ ТА ЇЇ ДЕВІАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
Виникнення феномену правосвідомості, з її
"подвійною природою" (М.І.Козюбра, А.К.Улєдов, В.О.Чефранов, у нашому контексті як "формозмiстовна", "полiфункцiональна", "структурно-системна"), пізнавальною й соцiально-регулятивною, зумовлює її дослідження не лише у гносеологічному (iдейно-пiзнавальному, філософському), але й у соціальному аспекті. Окреслимо
деякі вузлові, концептуальні проблеми та дослідження, які привертали наукову увагу, переважно до структурної побудови правосвідомості,
характеризували тi якiсно-кiлькiснi зміни в
осмисленні феноменальної сутності права i правосвідомості, зокрема, що легітимізують її у теоретичній сфері не тільки у правознавчому відношенні, але й у методологічному, філософському. Так, I.Є.Фарбер, розглядаючи правову психологію та ідеологію у цілому, не визнає існування індивідуальної правової свідомості [12].
Г.С.Остроумов, аналізуючи різні прояви правової свідомості, включаючи у його структуру правові норми, не припускає такої можливості відносно правових теорій [7]. Д.А.Потопейко, розглядаючи структуру правової свідомості як сукупність правових уявлень, емоцій та волі, тобто
як правову психологію, на наш погляд, недостатньо приділяє уваги правовій ідеології [8].
Є.А.Лукашева, не сприймаючи теоретичної позиції I.Є.Фарбера, вважає за можливе втілити у
структуру правової свідомості індивідуальну
правову свідомість [6]. У дослідженні Д.А.Керiмова концептуально дискутується питання про
необхідність віднесення правових норм до структури правової свідомості [4]. В.О.Чефранов втілює правову норму у структуру правосвідомості
як головний елемент її соцiально-регулятивного
змісту [15, с.20, 32].
Приблизно з кінця 70-х років ХХ сторіччя
на вітчизняному терені з'являються науково-теортетичнi погляди про те, що правосвідомість має
цілу низку таких специфічних рис, вивчення котрих є важливим завданням не тільки (можливо,
не стільки) правових, скільки філософських наук. Думаємо, що саме дослідники Харківської
правової школи, такі як В.Є.Жерьобкін (логіка
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права), М.В.Цвiк (теорія та історія держави i
права), В.О.Чефранов (філософія права) помітили цю закономірність. Так, В.О.Чефранов,
здійснюючи філософське осмислення методологічної природи права i правосвідомості, теоретично завершує тривалий радянський науково-теоретичний дискурс про правосвідомість, який виводить думки у сферу фiлософсько-правового
мислення її природи, що нетрансцендентно репрезентує процеси правового усвідомлення як
різновиду соціального відбиття фiлософськоправової пролонгативностi. Така методична зміна якiсно-кiлькiсних характеристик правосвідомості трансцендує феномен правосвідомості зi
сфери правової галузі функціонального використання й застосування у сферу фiлософсько-правового усвідомлення її правотрансформацiй, де
правосвідомість стає усталеною фiлософськоправовою категорією монографії В.О.Чефранова
"Правова свідомість як різновид соціального
відбиття" [15]. Отже, за узагальненими висновками вітчизняних дослідників, правосвідомість
має складну систему i структуру, якi можуть не
бути, як прийнято припускати, рівними (система
= структурі).
Правова свідомість є складним утворенням, її природу у межах позитивного аналізу пізнати та істинно дослідити неможливо. При її
широкому дослідженні не можна не використовувати активних, комплексних методик, які застосовують у дослідженні складних суспільних
структур i систем. Не можна, на думку А.К.Улєдова, "вивчати i розкривати присутню структуру
у будь-якому одному аспекті або плані, як не
можна, скажімо, дати характеристику простору,
користуючись одним виміром" [11, с.3]. Проблема всебічного дослідження правової свідомості не може бути розв’язана на основі однієї лише юриспруденції, тому що правознавство має
тенденцію, кажучи словами Д.А.Керiмова, "замикатись у спеціально юридичній проблематиці"
[4, с.347]. Вивчення правової свідомості зумовлює її дослідження та питань, пов'язаних з нею,
котрі виходять далеко за межі загальної теорії
права, та інтерпретуються у більш широкому
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контексті. У силу свого методологічного характеру вони вимагають широкого філософського
аналізу.
Цікаве також й критичне зауваження
В.О.Чефранова про те, що за радянських часів
навіть у такому фундаментальному виданні, як
"Марксистсько-ленінська загальна теорія держави i права. Основні інститути й поняття", поряд з понятійними характеристиками загальної
теорії держави i права не було знайдено належного місця й уваги правовій свідомості. Про неї
забули [15, с.6]. "Ми вважаємо, що жодна проблема правової свідомості не може будь-як успішно розв’язуватись без урахування його відносної самостійності" – підкреслює В.О.Чефранов
[15, с.6]. Про необхідність урахування відносної
самостійності суспільної свідомості у методологгічному плані зазначав А.К.Улєдов [11, с.37].
Не можемо не навести також думки дослідника, що спирається на дослідження суспільної
свідомості та резонансних з нею проблем сучасних йому авторів [1] про те, що "проблема відносної самостійності правової свідомості й багато
питань, пов'язаних з вивченням її сутності, можуть утворити об'єкт спеціальної теорії правової
свідомості як сукупності фiлософсько-методологiчних уявлень про сутність правової свідомості як певної соціальної субсистеми, про її генезис, роль i місце у загальній системі засобів соціального відбиття, про найбільш загальні закономірності її розвитку i шляхи пізнання. Коли правову науку (у тому числі й теорію права) можна
розглядати як один з елементів структури правової свідомості (а інакше її розглядати не можна), то треба визнати, що у певному відношенні
вона також повинна бути об'єктом теорії правової свідомості, яка виступає по відношенню неї
як метатеорiя. Розвиток теорії правової свідомості (правового відбиття) буде сприяти не тільки більш поглибленому пізнанню правових
явищ, але й збагаченню загальнофілософських
(загальносоціологічних) категорій, бо змістовність у філософії та соціологічному дослідженні
завжди "залежить у значній мірі від теоретинного узагальнення "спеціального наукового матеріалу" [15, с.7]. Можливість існування подібного роду теорій, які розкривають закономірності функціонування окремих суспільних явищ,
припускається багатьма авторами. Деякі з них,
наприклад, Л.Живкович, вважають за можливе
утворення особливої теорії надбудови або навіть
"теорії окремих надбудов" [2]. "Нам здається, –
підкреслює В.О.Чефранов, – що розвиток зага-

льної теорії правової свідомості спричинив би
подолання того відставання у розробці методологічних проблем правознавства, на котрі справедливо вказують деякі представники правової
науки... Необхідно особливо підкреслити, що
утворення теорії правової свідомості (правового
відбиття) виконує не тільки наукову, практичновиховну, але й певну навчально-методичну функцію, пов'язану з розв'язанням завдань викладання... філософії... з урахуванням профілю юридичних інститутів, а також розробкою спеціальних навчальних курсів з філософських проблем
права" [15, с.7-8]. Зазначимо, що приблизно такої
думки дотримується й М.В.Цвiк [14, с.31-34].
Вважаємо, що різні погляди на структуру
правосвідомості не можуть не свідчити про те,
що пізнавальне мислення складних правотрансформацiйних процесів до кінця 90-х років ХХ
сторіччя не мало концептуального фiлософськометодологiчного опосередкування, свiтоглядноідеологiчного структурування i систематизування, а також вiдповiдного правопiзнавального нормотворення, без чого неможливо остаточно визначити природу правосвідомості, її iдейно-феноменальний смисло.
Полiзорiєнтованi дискурсивно-полемічні
мiрковування дослідників 60-70 років ХХ ст. про
природну сутність правосвідомості характеризують саме той початок створення на вітчизняному терені філософічної девiантностi суджень,
які спрямовували подальше створення функцiонально-термiнологiчних її дефініцій як фiлософсько зорiєнтованого параметра процесів усвідомлення глибоких, складних правозаконодавчих трансформацій еволюційних зразків та орієнтацій.
Показовим у відношенні iдейно-конструктивного змінювання науково-теоретичних аргументів про конститутивнiсть методологiчних
домінант із загальної теорії держави i права у бік
філософії права свідчить еволюція поглядів, наприклад, Д.А.Керiмова з 50-х по 90-i роки, який
у монографії "Методологія права" (2000 р.) остаточно залишає за філософією права функцію основного компоненту загальної теорії права – методологічну функцію [5]. У цьому зв'язку не можемо
не навести серйозного, на нашу думку, зауваження сучасного російського правника С.З.Зiманова щодо теорії держави i права, а саме: розв'язання ним дилеми про те, чи є загальна теорія
держави i права "методологічною наукою" або
"наукою, яка має методологічне значення" у системі юридичних наук. Вважаємо, що теоретичне
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розв'язання такої дилеми принципово важливе у
зв'язку з тим, що від цього залежить визначення
характеру i функцій самої правової науки, її місця й ролі у системі наукового правознавства.
Так, дослідник підкреслює, що "пізнавальна роль
теорії права обмежується її теоретичними конятрукціями як пізнаними закономірностями правової системи. Формування методів у спеціальних
науках відбувається шляхом утворення теорії,
через теорії. А система теорії у загальному правознавстві не містить ні загальних принципів i
логічних процедур пізнання, ні, тим більше, вимог і методів науково – теоретичного мислення
... Методологічна роль загальної теорії права носить частковометодологiчний, предметно-тодологiчний характер" [3, с.13].
Що стосується у цьому контексті актуальних теоретико-наукових розмірковувань про
правосвідомість, то за аргументами, наприклад,
М.С.Строговича – вона є частиною суспільної
свідомості, його змістом є ті погляди, ідеї, які
належать до права. За ідеями дослідника, правосвідомість – явище психологічне, воно є відбиттям i проявом розумової, розсудочної діяльності
людини, воно раціоналістичне. "Розуміти цей
раціоналізм треба не у смислі філософського раціоналізму ХVII ст., який виводить пізнання не з
досвіду, а з абстрактних положень розуму, у тому смислі, що справді усвідомлена, розумова
діяльність людини, а не світ почуттів та емоцій є
в основі правосвідомості" [10, с.53-54].
До числа проблемних питань концептуального змісту віднесемо питання теоретико-методологiчної дефініції трансцендентального феномена права. Не має сенсу наводити різні звісні
широкому загалу його дефініції, але, думаємо,
що не можемо не навести актуального визначення права, запропонованого М.В.Цвiком, яке
методологічно відображає сучасні потреби у радикальній зміні теоретичних підходів до прогресивної ідентифікації природи й сутності права як
універсальної наднаціональної якості соціального буття: "...право – це заснована на суспільному уявленні про справедливість міра свободи i
рівності, яка склалася в процесі повторювальних
суспільних відносин, визнається й охороняється
державою. Зв'язок права з державою треба проводити лише по одній лінії – забезпечення захисту та реалізації права всіма державними засобами для запобігання правопорушень i застосування відповідних санкцій за їх скоєння заради
захисту прав та свобод людини i громадянина"
[14, с.33]. Думаємо, що зміщення акценту у ви12

значенні права на його суспільствознавчі основи
значно демократизуватиме коло теоретичних
підходів до ідентифікаційних вимог i потреб сучасного праворозвитку.
Отже, за загальними уявленнями дослідників з 1960-х до кінця 90-х років, правова свідомість традиційно осмислюється як різновид суспільної свідомості, яка виступає структурноневiд'ємним елементом більш загальної системи
соціального відбиття i є "різновидом соціального
відбиття" (В.О.Чефранов), що рефлектується у
духовній сфері суспільства. Думаємо, що за умов
перехідного буття права i закону, коли змінюється iдейно-свiтоглядна парадигма здійснення
правозаконодавчих процесів, у якості "особливого випадку відбиття у особливих умовах"
(Л.Живкович) правової дійсності набуває феномен девiацiй у правовій свідомості як кризовий
цикл соціальної активності звичайної, ментально
структурованої правосвiдомостi, парадигматично
трансцендуючи девiантну сутність i природу перехідного (девiантного) буття права i закону.
Будемо також спадкоємцями розгляду феномена правосвідомості у двох аспектах: широкому й вузькому. Зазначимо лише, що на можливості дослідження феномену суспільної свідомості у широкому i вузькому аспектах зупинялися
багато дослідників, зокрема, П.Гiндув, Н.Стефанов, В.О.Чефранов [9; 15; 13]. Будемо узгоджуватись з методологічно зорієнтованим зразком
радянської дефініції правової свідомості на лінійному позитивному рівні, запропонованому
В.О.Чефрановим: "Правова свідомість у широкому значенні слова являє собою сукупність правових ідей та відповідних їм психологічних
форм, які вiдображають суспільне буття крізь
призму класових відносин (замінимо – ринкових
вiдносин) та втiлюються у нормах права, які виступають як практичний бік правової свідомості,
правових теоріях, правових уявленнях буденного
порядку, а також у групових та індивідуальних
правових поглядах. Правова свідомість – це певна підсистема (додамо: i пiдструктура теж) у
єдиній системі соціального відбиття, де діють
загальні закономірності функціонування духовної сфери життя суспільства" [15, с.13]. За нашою термінологію – сфери етнотрадицiї (= національній самосвідомості). У вузькому значенні
слова, правосвідомість – це один з різновидів
суспільної свідомості, який відбиває об'єктивні
потреби розвитку суспільного буття. Додамо,
світоглядно структурованого й буттєво втіленого
також у духовну сферу суспільства [15, с.13].
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Отже, контекстуально доповнюючи змiст
дефiнiцiї правосвiдомостi, наведений В.О.Чефрановим, будемо розумiти пiд правосвiдомiстю у
широкому значеннi слова еволюцiйно зорiєнтовану на ментальному терені правозасвоєння здатність суб'єктів права ідеологічно використовувати у правових вiдносинах гомогенно-правовi
(однорiдно-правовi) образи, зв'язки (досвідні та
реальні) предметів правового регулювання суспільних відносин, які існували та існують у правокультурному полі та відокремлені від будьяких безпосередніх юридично-правових контактів між правовими суб'єктами (суб'єктами правосвідомості). Цi образи (зв'язки) розглядаємо як
атрибутивні умови (середовище) засобів, заходів
і ментальноiдеологiчних орієнтирів формування
стійкої правомірної (законодавчо-гомогенної)
поведінки суб'єктів права (правосвідомості, правовідносин). У цьому плані тоді девiантну правосвідомість розглядаємо як різновид правосвідомості або правосвідомість у вузькому значенні
слова, як еволюцiйно зорієнтовану здатність суб'єктів права ідейно використовувати у правових
відносинах гетерогенно-правові (неоднорiдноправовi) образи, зв'язки предметів правового регулювання, що реально існують як у правокультурному полі, так і поза ним та не відокремлені
вiд будь-яких безпосередніх юридично-правових
контактів між правовими суб'єктами (суб'єктами
правосвідомості). Ці образи (зв'язки) розглядаємо як умови (середовище) засобів, заходів та
орієнтирів формування нестійкої як правомірної
(законодавчо-гомогенної), так i неправомірної
(законодавчо-гетерогенної, незаконодавчо-гомогенної) поведінки суб'єктів права (правосвідомості,
правовідносин). Сучасне становлення України як
правової держави вимагає серйозного вивчення
посттоталітарної правової свідомості, її змісту як
функціональної форми права.
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ABOUT THE NATURE OF JURIDICAL CONSCIENCE AND ITS DEVIATION:
THEORETICAL DISCOURSE 2ND HALF OF XX- BEGINNING XXI CENT
Summary
In the article some actual questions of public nature of juridical conscience and its deviation on a
boundary of XX-XXI cent. are investigated.
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ДЕРЖАВНА ВЛАДА В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ СИСТЕМНОГО
АНАЛІЗУ ПОЛІТИКИ ДЕВІДА ІСТОНА
Проблема дефініції та аналізу політичних
систем настільки ґрунтовна, що навіть поверхове
її висвітлення не можливо подати в межах статті.
Тому в дослідженні зосередимося на одній з моделей політико-правового опису політичних систем, а саме: до концепції Девіда Істона. Загальновідомо, що цей дослідник стояв біля джерел
розробки і запровадження самого поняття політичної системи, а також саме він був одним з тих
перших, які застосували основні принципи системного аналізу по відношенню до політичних
інститутів і процесів. Але, як не дивно, незважаючи на те, що його праці фактично визнано класикою політико-правових досліджень сфери політичної, в Україні його теоретичні розробки ще
й досі багато в чому залишаються невідомими не
лише широкій науковій спільноті, але й навіть
тим спеціалістам, які безпосередньо досліджують проблеми функціонування політичних систем. А отже, намагаючись, з одного боку, охарактеризувати роль і значення державної влади в
діяльності політичних систем, а, з іншого, - висвітлюючи основоположні принципи їх функціонування, звернемося до того, як підходив до
аналізу політичних систем Д.Істон.
Одне з найбільш важливих питань, на яке
має відповісти політико-правова наука у своєму
дослідженні процесів взаємодії держави і суспільства, як зазначає Д.Істон, полягає в тому, як не
лише політичні системи в цілому, але і їх складові елементи, і в тому числі держава та державна влада, зберігають стабільність при постійних
змінах навколишнього середовища [2, p.17]. У
якості загального напрямку для пошуку шляхів
розв’язання цієї проблеми Д.Істон пропонує виділити ті основоположні функції, які взагалі
уможливлюють сам факт появи політичної системи. При цьому процес трансформації “запитів”
(“inputs”) у “реакції” (“outputs”) відбувається завдяки задіянню того, що Д.Істон позначив поняттям владної політики.
Однак уже сам факт нашого використання
поняття політичної системи у зв’язку з її взаємодією з навколишнім середовищем несе в собі цілий ряд імпліцитних положень. По-перше, як
зазначає Д.Істон, у випадку політичних систем
14

ми практично завжди маємо на увазі системи
відкритого типу [2, p.18], тобто, такі, що в певний спосіб впливають на оточуюче їх середовище і одночасно відчувають зворотній вплив.
По-друге, наголос на “політичності” зовсім не
означає того, що політична сфера може бути
адекватно представлена у відриві від соціальної,
культурної, економічної та інших систем. І, потретє, описуючи їх саме як системи, можна допустити наявність у них того, що можна описати
поняттям “запасу міцності”. Чи інакше кажучи, у
своїй взаємодії з навколишнім середовищем політична система не просто трансформується під
впливом тих чи інших вимог і запитів, але й постійно зберігає певний елемент стабільності,
який дозволяє, з одного боку, відмежувати її від
політичних систем інших типів, а, з іншого боку,
уможливлює науковий прогноз щодо того, як ця
система реагуватиме на різні вимоги. На цю властивість політичних систем, на думку Д.Істона,
звертали найменшу увагу, тому тими авторами,
кого він згадує в цьому контексті, є лише
К.Дойч, Д.Форрестер та У.Ділл.
Найбільш ілюстративним до останньої тези Д.Істона може виступити функціонування такого елементу політичної системи, як держава та
державна влада. Зокрема, ведучи мову про демократичну державну владу, мається на увазі не
стільки зміст тих рішень, які нею приймаються
(адже кількість тих проблем, які постають тепер
у процесі державного управління настільки велика, що будь-яка спроба їх типологізації надто
проблематична і майже неможлива), скільки форму, в якій ці рішення приймаються. Тобто “запас міцності” по відношенню до демократичної
державної влади означає, що завжди можна визначити те, як вона реагуватиме на ті чи інші
“вимоги” те, що не буде порушено – принципи
законності, верховенства прав людини і громадянина, народного суверенітету, вільних і рівних
виборів, відповідальності державної влади і т.д.
Проте, крім тих властивостей політичної
системи та її елементів, які можна проаналізувати шляхом суто аналітичного політико-правового дослідження поняття політичної системи,
варто наголосити й на тому, чим усе ж таки полі-
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тичні системи відрізняються від інших систем.
До певної міри відповідь на зазначене запитання
була запропонована Д.Істоном у його праці
“Структура політичного аналізу” (1965). Нагадаємо, що в ній він визначає політичну систему
як таку, що може запроваджувати суспільству ті
чи інші цінності шляхом владного впливу. Відповідно до наведеного визначення середовище
функціонування політичних систем може бути
розподілено на дві основні сфери: внутрішню
(соціальна система, екологічна система, економічна система тощо) та зовнішню (міжнародна
політична система, міжнародна екологічна система, міжнародна соціальна система). З іншого ж
боку, щоб зберігати свою стабільність, політичні
системи мають бути спроможними виконувати
два основні типи функцій, які Д.Істон ще визначає як “сутнісні ознаки політичних систем”: а)
встановлювати чи визначати для суспільства певні цінності; б) стимулювати більшість членів
суспільства визнавати ці цінності як основоположні. Саме завдяки цим двом функціям, як вважає
Д.Істон, можна успішно відмежовувати політичні
системи від інших соціальних систем [2, p.24].
Тобто політична система та всі її складові
елементи отримують стимул не просто для того,
щоб розпочати свою діяльність, але й для свого
розвитку. Хоч, вводячи поняття “тиску” на систему, Д.Істон робить одне досить цікаве зауваження, на яке варто звернути особливу увагу.
Справа в тому, що одночасно з поняттям системного тиску він каже й про “критичну межу” цього тиску. Тобто доки система хоч якось виконує
свої основні функції, вона існує у якості політичної системи, більш чи менш ефективно – це
вже інше питання. На підтвердження своєї тези
про можливість повної дисфункції політичних
систем Д.Істон наводить такі два приклади.
У першому випадку можна уявити ситуацію, за якої різні складові політичної системи
діють у своєму звичайному режимі: державна
влада здійснює функції законотворення, управління, правосуддя та контролю, політичні партії
– представляють основні інтереси домінуючих у
суспільстві груп і т.д. Однак середовище, в якому існує ця політична система, вкрай нестабільне. Це може статися, наприклад, через економічну кризу. Повний аналіз цієї проблеми
Д.Істон надає у четвертій главі своєї праці. Тому
реально всі рішення, які прийматимуться державною владою, залишатимуться суто формальними: вони існуватимуть лише у віртуальному
політичному просторі і ніколи не реалізовувати-

муться на практиці. Зрозуміло, що подібна діяльність державної влади рано чи пізно призведе
до її повного розриву із суспільством та з усім
соціальним середовищем і до колапсу всієї політичної системи. Тобто критичною межею тиску у
даному випадку виступатиме неможливість практичної реалізації тих запитів і вимог, які потраплятимуть до політичної системи.
Іншим варіантом, який може призвести до
політико-правового феномену колапсу як політичної системи в цілому, так і безпосередньо системи державної влади, є вже нездатність самої
влади розв’язувати наявні проблеми та адекватно
реагувати на запити суспільства. Типовим прикладом зазначеної ситуації є ті конфлікти, що виникають у майже всіх, без винятку, політичних
системах перехідного типу, пов’язаних з виникненням ефектів неадекватного реагування органів державної влади на ті процеси, які відбуваються в суспільстві. Наприклад, зростання рівня
суспільного протесту, яке може набути в принципі цілком конституційної форми страйків, публічних виступів, маніфестацій тощо, адже це
право закріплено серед прав людини і громадянина практично в усіх демократичних конституціях сучасних держав, а також у міжнародних
правових документах, можна вирішити як за допомогою діалогу сторін, так і шляхом силових
методів. При цьому державна влада може діяти у
будь-який спосіб, але головна проблема полягає в
тому, аби ці дії були адекватні суспільним запитам і
суспільним очікуванням [2, p.25].
Тож у кожному з наведених Д.Істоном
прикладів перетинання “критичної межі” ми стаємо свідками двох можливих сценаріїв розвитку
подій. Це – чи розпад політичної системи, але, за
словами Д.Істона, це трапляється дуже рідко,
оскільки хоч колись і хоч якість рішення державної влади все ж таки виконуються, чи її трансформація на інший тип політичної системи. Саме
цей другий варіант розвитку, як демонструє перебіг подій, найбільш імовірний для більшості
пострадянських країн, коли прогресивний рух до
демократизації обертається поступовим авторитарним регресом державної влади.
Однак перш ніж продовжувати аналіз процесів функціонування політичних систем як таких та їх елементів, Д.Істон вважає за потрібне
більш детально зупинитися на такій теоретикометодологічній проблемі, як способи взаємодії
цих систем з навколишнім середовищем. Тому
наступним важливим запитанням, що формулює
Д.Істон і на яке він пропонує свою власну відпо-
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відь, можна сформулювати так: як саме здійснюється тиск на політичні системи і, відповідно, завдяки яким механізмам політичні системи реагують на такий тиск?
Усього на сформульовану проблему є два
можливих варіанти відповіді. Деякі теоретики
заперечують можливості будь-якої класифікації
по відношенню до тих “вимог”, що висуваються
до політичних систем. Інакше кажучи, кожна
ситуація, кожна вимога настільки прив’язана до
конкретних політичних, правових, економічних,
соціальних та історичних обставин, що всі спроби їх типологізації призводитимуть лише до неправомірного абстрагування. Не заперечуючи
справедливості такої критики, Д.Істон, тим не
менш, досить влучно вказує на те, що планомірне застосування цієї тези призведе до загального заперечення політико-правової теорії як науки і її поступову редукцію на звичайну сукупність емпіричних політико-правових описів. Тому сам Д.Істон, як він про це пише, швидше схиляється до протилежного погляду, який ґрунтується
на тому, що незалежно від варіантів всіх вище перелічених обставин: ознаки правової системи, кількість партій, форма правління, політичний режим,
форма державного устрою, стан розвитку інститутів громадянського суспільства тощо, - все одно
можна виділити кілька стандартних моделей взаємодії політичних систем та їх середовища.
У якості основного типу взаємозв’язку політичної системи та її середовища Д.Істон пропонує розглядати систему відносин “входу – виходу”. Він окреслює її як потужний інструмент
політичного аналізу. Завдяки цій моделі можливо пояснити не лише те, як політична система
відчуває вплив з боку суспільства, але й те, як її
рішення трансформують суспільні відносини і
згодом стають поштовхами для наступних дій
політичної системи. Надаючи загальної характеристики тому середовищу, яке здійснює тиск на
політичну систему, Д.Істон використовує поняття “тотального середовища”, в якому формуються два види сигналів “входу”: “вимоги” та
“підтримка”. Щодо вимог, то вони розподіляються на експліцитні та імпліцитні. Звичайно,
що перші з них ідентифікувати значно легне,
оскільки вони завжди мають свій безпосередній
вербальний вираз. Разом з тим, експліцитні вимоги, як правило, значно вужчі за імпліцитні,
оскільки вони стосуються конкретних проблем.
На відміну від цього, імпліцитні вимоги містяться у тих чи інших політичних діях з боку суспільства. Для прикладу можна навести бодай
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процес політичних виборів. Справді, вибори передбачають не більш як голосування за того чи
іншого кандидата (партію). Але, цілком очевидно й те, що віддаючи свій голос, кожен окремий
виборець висловлює вимогу щодо реалізації державною владою певного політичного, економічного, правового та соціального курсу.
Хоч з методологічного погляду, на чому
особливо наголошує Д.Істон, потрібно чітко відділяти політичні вимоги від таких форм політичної свідомості та поведінки, як:
- Очікування. Кожен член суспільства
може очікувати як від інших членів, так і від
держави та державної влади певних дій, але подібні очікування далеко не завжди набувають
втілення у формі політичних вимог. Кількість
політичних очікувань у суспільстві завжди перевищує кількість політичних вимог. При цьому
Д.Істон посилається на дослідження В.Мітчелла,
який детально проаналізував процеси взаємодії
політичних очікувань і вимог на прикладі американської політичної системи.
- Суспільна думка. На перший погляд
може здатися, що подібне виключення суспільної думки зі сфери “вимог” є принципово неправильним, оскільки, як доводять численні приклади розвитку політичних систем, саме суспільна думка часто стає тим головним чинником,
який не лише змушує політичні системи діяти у
певний спосіб, але й може вплинути на процеси
їх внутрішньої структурно-організаційної трансформації. Та водночас, як зазначає Д.Істон, навіть сам факт існування у суспільній думці тих
чи інших вимог до політичної системи далеко не
завжди означає, що вони потраплятимуть до неї і
ставатимуть запитами по відношенню до державної влади. Скажімо, відчуваючи потребу в поліпшенні матеріального стану якоїсь верстви населення, наприклад, пенсіонерів чи інвалідів, суспільство не завжди може сформулювати це відчуття
у вигляді конкретної вимоги, яка б мала не лише
ультимативний, але й пропозиційний характер.
- Мотивація. Мотиви політичної діяльності можуть бути найрізноманітнішими – від патріотизму до жаги влади [2, p.42-43], але вони формують лише загальний фон для висунення політичних вимог. До того ж, консолідація з тими чи
іншими політичними вимогами зовсім не
обов’язково передбачає консолідацію з мотивами. Скажімо, політик, який виступає від імені
певної групи громадян з вимогою вжити заходів
по зниженню рівня безробіття, може керуватися
як альтруїстичними мотивами, так і суто прагма-
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тичними цілями здобуття влади, підвищення рівня своєї популярності тощо.
- Ідеологія. Вона, на думку Д.Істона, завжди носить узагальнюючий характер. Адже навіть у тому випадку, коли йдеться про “звуження” ідеології лише сферою економіки (лібералізм – консерватизм), все одно її виразом є цілий набір поглядів щодо організації всього суспільства та всієї політичної системи. До речі,
описуючи ідеології, він виділяє всього чотири типи: радикальний консерватизм, традиційний консерватизм, сучасний лібералізм і комунізм [2, p.338].
- Інтереси. Як на теоретичному, так і на
практичному рівні саме інтереси найбільш часто
ототожнюють з вимогами. Справді, в політикоправовому житті вони дуже близькі, але насправді їх концептуальне значення та походження
відмінні. Подібне зближення інтересів з вимогами, на думку Д.Істона, відбувається за рахунок
того, що поняття політичний інтерес дуже часто
тлумачиться занадто широко. Прикладом такого
розширеного визначення політичного інтересу є
його розуміння, як сукупності “основоположних
цілей та цінностей”. Але насправді точне застосування поняття політичного інтересу означає
його тлумачення лише в суто інструментальному
значенні [2, p.45].
- Преференції. Проблема з преференціями, на відміну від очікувань, полягає в тому, що
вони принципово не можуть стати прямим поштовхом до активізації політичної системи. Наприклад, громадяни можуть бажати, щоб державна влада була більш відповідальною, щоб політики були чесними та гідними особистостями і
т.д. Безумовно, все це може бути реалізовано,
але було б не у формі преференцій, а у формі
вимог щодо прийняття конкретних заходів по
підвищенню рівня контрольованості в діяльності
апарату державної влади, боротьби з проявами
корупції та бюрократизму тощо.
Отже, по суті, ці сигнали “вимог” та “підтримки” виступають тією частиною його моделі,
яка дозволяє поєднати середовище з політичною
системою. Щойно потрапивши до політичної
системи, сигнали “вимоги” починають свій шлях
трансформації в напрямі “виходу”. Але при цьому Д.Істон робить одне надзвичайно важливе
зауваження. Справа в тому, що вимоги ніколи не
реалізуються абсолютно адекватно. Наприклад,
до політичної системи з соціального середовища
можуть потрапляти прямо протилежні вимоги
чи, скажімо, такі вимоги, задоволення яких перевищує ресурсні можливості політичної системи.

Але щоб політична система могла визначитися,
які з вимог мають бути задоволені в першу чергу, в якому обсязі треба задовольняти ті чи інші
вимоги, які з вимог потребують лише формальної реакції тощо, вона використовує другий тип
вхідних даних – сигнали “підтримки”. Разом узяті сигнали підтримки та вимог утворюють всередині політичної системи коло інформаційного
зв’язку, на основі якого на рівні державної влади
приймаються конкретні рішення, що зрештою
транслюються до середовища.
При цьому, переходячи до аналізу специфіки здійснення державної влади та її місця в
політичній системі, Д.Істон виділяє у якості
центральної проблему легітимності державної
влади. Такий підвищений інтерес до питань легітимності та легітимації державної влади зумовлюється її тісним зв’язком з дослідженням мотивів та механізмів підтримки політичної системи.
Найбільш стабільна підтримка державної влади,
як намагається довести Д.Істон, ґрунтується на
впевненості громадян у тому, що рішення, прийняті нею, узгоджуються з загальними моральними та правовими настановами і принципами
самих громадян. Тобто, інакше кажучи, легітимація державної влади забезпечує їй підтримку в суспільстві не тому, що її прибічники очікують якихось конкретних вигод від неї, а тому, що вони впевнені в “гідності влади та режиму” [2, p.278].
Однак, якщо легітимність державної влади
як складового елементу політичної системи конституюється таким досить хитким чинником, як
відчуття громадянами “виправданості існуючої в
даній державі системи володарювання та форми
правління” [1, c.239-240], то чи не може вона
взагалі обійтися, як запитує Д.Істон, без “подібних сентиментів”. На перший погляд, відповідь
на це запитання може бути позитивною. Справді,
якщо державна влада більш-менш успішно виконує комплекс узятих на себе зобов’язань, тобто
якщо вихідні реакції влади задовольняють вхідні
запити суспільного середовища, то їй, здавалося
б, зовсім не варто витрачати будь-які додаткові
зусилля та енергію на підтримання стану легітимності. На жаль, приблизно так і розмірковують
чимало політиків у посттоталітарних країнах.
Для Д.Істона головний аргумент необхідності приділення постійної уваги до питань легітимності державної влади полягає навіть не стільки в тому, що для досягнення одних і тих же
цілей можуть бути розбудовані різні типи державної влади, скільки в тому, що ознака легітимності є умовою функціонування державної влади
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взагалі. Щоб пояснити цю свою тезу, він пропонує більш докладно розглянути процес конверсії
“запитів” у “реакції”. В результаті такого аналізу
можна дійти висновку, що у переважній більшості випадків “реакції” являють собою лише загальні рішення, у виконанні яких беруть участь не
лише органи державної влади, і, зокрема, її виконавчої гілки, але насамперед численні суспільні інститути і безпосередньо – громадяни держави. Тому в залежності від того, чи вважатимуть громадяни державну владу легітимною, буде й те, як виконуватимуться її рішення. Фактично саме легітимність, на думку Д.Істона, і запроваджує цей мінімально необхідний зв’язок між
рішеннями державної влади та її впевненістю в тому, що вони все ж таки будуть реалізованими.
Наступним моментом, пов’язаним з аналізом ознаки легітимності державної влади, виступає опис її об’єктів. Традиційно ними виступали
окремі політики, політичні еліти чи органи державної адміністрації. Проте, сучасне застосування цього терміну передбачає що її об’єктами
виступають ще й норми державної влади та
структура політичного режиму. При цьому
Д.Істон виділяє три типи легітимності політичного режиму та державної влади: ідеологічна
легітимність, структурна легітимність та персональна легітимність [2, p.287]. Отже, одним з
основних сигналів підтримки, який відчуває по
відношенню до себе державна влада як елемент
політичної системи є сприйняття її в суспільному
середовищі як легітимної. Саме це дозволяє їй
зберігати значний рівень стабільності, оскільки
навіть у тому випадку, якщо прийняті нею рішення не дають одразу ж передбачуваного ре-

зультату, то суспільство переходить у режим
“очікування”, сподіваючись на те, що зазначені
рішення спрацюють пізніше, чи що державна
влада у подальшому прийматиме інші, більш
ефективні чи більш адекватні, рішення. Також
характерним моментом концепції Д.Істона є його
спроба подати схему класифікації самих реакцій
державної влади. Зокрема, він пропонує виділяти
в будь-якій реакції державної влади та в будьякому її рішенні, що реалізується на “виході”,
такі елементи, як: владні настанови: закони, декрети, регулятивні правила, адміністративні та
судові рішення тощо і владні дії, які можуть бути
спрямованими на матеріальні чи на нематеріальні об’єкти [2, p.355-356].
Тож, як бачимо, навіть не зважаючи на те,
що безпосереднім предметом аналізу Д.Істона
виступає насамперед політична система в цілому, але, досліджуючи її, він висловлює і цілий
ряд надзвичайно важливих думок, які стосуються державної влади, її місця та основних функцій у політичній системі. При цьому значення
концепції системного аналізу Д.Істона, на нашу
думку, полягає в тому, що він дозволяє нам значно
ширше збагнути процеси функціонування державної влади, уявити її взаємозв’язок з іншим інститутами політичної системи та пояснити специфіку її
діяльності у кожному конкретному випадку.
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СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
Новизна цієї проблеми для вітчизняної науки конституційного права полягає в тому, що
поняття судової влади практично до 90- х років
ХХ ст. не досліджувалося. Система судових органів розглядалася нею не з позиції невід’ємного
елементу державної влади, а тільки у ракурсі організації судової діяльності. І тільки Декларація
про державний суверенітет України 1990 р. проголосила, що державна влада в Республіці здійснюється за принципом її розподілу на законодавчу, виконавчу та судову [1, с.250], а Конституція України 1996 р. на найвищому юридичному
рівні закріпила цей постулат, визнав за судовою
владою рівноправне становище і самостійність
поряд з іншими гілками влади [2, с. 4].
Реалізація Конституції 1996 р. і положень
Концепції судово-правової реформи України від
28 квітня 1992 р, розширили сферу здійснення
судової влади, викликали до життя нові її форми
і водночас нові проблеми їх реалізації, що зумовлює необхідність глибокого теоретичного аналізу досліджувальної проблеми. Зазначимо, що
за останні роки помітно посилився інтерес до
осмислення таких проблем, як “правова держава”, “судова влада”, чому вельми сприяли
ґрунтовні праці вітчизняних учених – В.Авер’янова, Ю.Грошевого, В.Копєйчикова, М.Козюбри,
В.Погорілка,
В.Селіванова,
В.Стефаника,
О.Скрипнюка, В.Тація, В.Цвєткова, В.Шаповала, Ю.Шемшученка та ін. Однак у цілому зазначена проблема здебільшого залишається малодосліджуваною. Метою запропонованої статті є розгляд теоретичних засад становлення судової влади
в Україні в контексті теорії правової держави.
З наукової точки зору вирішальне значення для розуміння правової держави мають
форми, які надають їй загальна концепція конституції та її окремі норми. У цьому зв’язку автор сприймає і повністю солідаризується з позицією німецького юриста Є.Шмідт-Асман, яка
визначає правову державу у формальному розумінні як таку державу, що визнає в якості своїх
неодмінних особливостей та інститутів розподіл
влад, незалежність суду, законність управління,
правовий захист громадян від порушення їхніх
прав державною владою і відшкодування збитку,
нанесеного їм публічними установами [6, с. 57].

Надзвичайно важливою є ідея підпорядкування “усього і всіх закону”, оскільки вона є
складовою теоретичної конструкції правової держави. Повністю погоджуючись із тезою В.Савельєва про те, що для правової держави необхідно, щоб усі, „в тому числі й сама держава, дотримувалися законів ... з тією лише умовою, щоб
самі ці закони були правовими, [14, с. 27], водночас звертаємо увагу на те, що ця ідея має два
аспекти: формально-легальний і змістовно-правовий. До формально-легального аспекту російський правознавець В.М.Лебедєв відносить такі
вимоги: (1) право повинно знайти своє зовнішнє
вираження у формальних джерелах, які виходять
від державної влади: конституції, законах, підзаконних актах; (2) прийняття Конституції, інших
законів і підзаконних актів компетентними органами з дотриманням суворо визначеної процедури; (3) визначення суспільних відносин або їх
сторони, які повинні регулюватися тільки законом (у тому числі виключно Конституцією), і
тих, які можуть бути врегульовані підзакон-ни-ми
актами; (4) встановлення суворої ієрархії за-конів, у
тому числі виділення Конституції як Основного
закону і вимога відповідності законів Конституції, а
підзаконних актів Конституції і поточним законам;
(5) зв’язаність усіх законом, тобто зв’язаність законом як громадян, так і держави (в тому числі окремих її посадових осіб) [8, с.23-24].
Зазначимо, що в Конституції України 1996
р. формально-легальний аспект законності посів
гідне місце, був уточнений і розвинутий. У першу чергу вкажемо на ст. 8 Основного закону, де
сказано: “Конституція України має найвищу
юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції
України і повинні відповідати їй. Норми Конституції є нормами прямої дії”. А в ст. 9 Конституції
чинні міжнародні договори, згода на обов’яз-ковість яких надана Верховною Радою України,
оголошуються частиною національного законодавства України. Не менш важливим є положення ст. 19, яке встановлює, що органи державної
влади та органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
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Крім того, Конституція України визначила коло
суспільних відносин, які можуть регулюватися
тільки Основним законом (ст.22); коло суспільних відносин, які регулюються виключно законами України (ст. 92, 95).
Визначаючи повноваження різних гілок і
органів влади щодо їх участі у правотворчості,
Конституція України надала право приймати закони виключно Верховній Раді (ст. 85, 90) і
встановила процедуру їх прийняття (ст. 94). Ст.
106 (ч. 31) Конституції України надала Президентові України право на основі та на виконання
Конституції і законів України видавати укази і
розпорядження, які є обов’язковими для виконання на території України. А ст. 117 Основного
закону зафіксувала право Кабінету Міністрів
України в межах своєї компетенції видавати постанови і розпорядження, яків є обов’язковими
для виконання .
Водночас акцент на формально-легальний
аспект правової держави зосереджує увагу теоретичної думки в основному на ідеї підпорядкування суддів тільки закону. Це призвело до ототожнення права і закону. Переважна більшість
радянських правознавців, які до початку 90–х
рр.. були прихильниками позитивізму, так і вважали, що право є те, що приписується законом,
тобто верховною державною владою [18, с.41].
Замикання на формально-легальному аспекті правової держави дозволяє виправдати будь-який політичний режим проголосивши його таким, що відповідає правовій державі, якщо тільки його діяльність освячується законом і підтримана судовою
владою, для якої будь-який закон є священним, а
тому вона проводить його в життя.
Мабуть, не випадково у публікаціях вітчизняних дослідників з проблем правової держави
зверталась увага на те, щоб закони були правовими. Як пише І. Процюк, ще часто трапляються
випадки прийняття суперечливих за своїм змістом законів, що не відповідають вимогам Конституції України. Закон має узгоджуватися з
конституційними принципами справедливості,
демократії, соціальної, правової держави. Оскільки відповідність правам і свободам людини є
головним і найбільш загальним критерієм права
взагалі, то лише Конституція, втілюючи фундаментальні людські цінності, є правовою за змістом. Вона утверджує ідеал людської справедливості, який є серцевиною права і стає його головною юридичною гарантією [13, с.3]. Зі сказаного бачимо, що співвідношення права і закону
(змістовно-правовий аспект) є тією ключовою
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проблемою не тільки теорії права, але й найбільш тісно пов’язаною з принципіальними питаннями судової влади, оскільки в правовій державі саме судовій владі доручаються повноваження по контролю за правовим змістом законів.
Так, ст. 147 Конституції України містить приписи, згідно з якими Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції
в державі, і, що тільки він вирішує питання про
відповідність законів та інших правових актів
Конституції України та законом України. Пізніше ці положення були конкретизовані у Законі
України “Про Конституційний Суд України” від
16 жовтня 1996 року (ст. 1, 2, 13) [11, с.389, 390,
392]. Як на нашу думку, то саме ці повноваження
суттєво змінюють становище судової влади в
системі публічно-політич-ної влади, перетворюючи її у “справжню” владу.
Водночас у публікаціях вітчизняних і зарубіжних учених висловлюються досить обґрунтовані
побоювання стосовно того, що нові повноваження
судової влади можуть призвести до свавілля з її
боку. У цьому зв’язку дослідники цілком слушно
висловлюються за те, що судова влада повинна мати міцні орієнтири щодо того, що є право, тобто
стосовно змісту і сутності права [8, с.27].
Ця проблема для науки не нова. Протягом
уже багатьох століть, від Платона і Сократа аж
до наших днів, учені намагаються їх розв’язати.
На початку 90-х років ХХ ст. ще в радянській
юридичній науці активно стала розроблятися
проблема нового праворозуміння. Зокрема, російський учений В.С.Нерсесянц обґрунтував лібертарну концепцію права, згідно з якою „право
є формально рівна для всіх міра свободи” [11,
с.37]. Поряд з лібертарною ідеєю права існують і
інші підходи до визначення його сутності.
Р.З.Лівшиць в якості критерію правового характеру закону обрав таку моральну категорію, як
справедливість [7, с.28]. Судячи з наукових публікацій, аналогічних поглядів дотримуються вітчизняні вчені В.Савельєв і І.Процюк. Отже, в
юридичній літературі утвердилася думка, відповідно до якої зміст законів не завжди відповідає
праву. Звідси виникло поняття “неправовий закон”, яке поставило судову практику в досить
складне становище. Є.А.Лукашева у цьому зв’язку стверджує, що будь-які міркування у процесі
правозастосування пов’язані з протиставленням
закону (“писаного права”) природному праву
(справедливості) з метою обходу закону, призведуть лише до дестабілізації становища [9, c. 31].
Щоб науковий спір про співвідношення права і за-
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кону, перенесений в практику правозастосувальних
органів, не став джерелом багатьох потрясінь, необхідно завжди пам’ятати, що „загальні принципи
права” посідають завжди домінуюче становище, а
тому повинні враховуватися при розв’язанні будьякого конституційного спору в тій мірі, в якій вони
отримали визнання і закріплення в писаній Конституції держави [16, с. 112-113].
Надзвичайно важливе значення в такому
контексті набуває припис ст.. 21 Конституції
України, де сказано, що “права і свободи людини
є невідчужуваними і непорушними”. Це положення створює принципово нову правову основу
для обмеження влади правом. Зв’язаність державної влади правом означає не тільки необхідність
усіх органів державної влади і посадових осіб підкорятися і дотримуватись прийнятій правовій процедурі закону, але і, насамперед, обов’язок не приймати закони, які порушують права. Тільки та держава, в якій державна влада обмежена, пов’язана
правом, може називатися правовою державою.
Щоб забезпечити панування права, зв’язати державну владу правом, як показує державноправова практика, недостатньо забороняти видавати закони, які скасовують або звужують зміст і
обсяг існуючих прав і свобод. Для цього вимагається здійснення відповідної організації механізму державної влади. Як відомо, пошуки такої
належної організації державної влади ведуться
ще з античних часів. Найбільш розгорнуті концепції розподілу влад обґрунтовані та сформулюванні Дж. Локком і Ш. Монтеск’є. В класичній праці “Про дух законів” Монтеск’є писав:
“Політична свобода може бути виявлена тільки
там, де немає зловживання владою ...Для того,
щоб попередити подібне зловживання владою,
необхідно, як це випливає з самої природи речей,
щоб одна влада стримувала іншу ...Коли законодавча і виконавча влада об’єднатися в одному і
тому ж органі, не може бути свободи. З іншого
боку, не може бути свободи, якщо судова влада
не відокремлена від законодавчої і виконавчої. І
настане кінець усьому, якщо одна і та ж особа
або орган, дворянський або народний за своїм
“характером, стане здійснювати усі три влади”
[10, с.290]. Перші Конституції – США (1787 р.),
Франції (1789 р.) закріпили розподіл влад, вбачаючи в ньому елемент рівноваги трьох основних гілок державної влади для здійснення головної функції держави – захисту свободи і прав
людини. Декларація прав і свобод людини і громадянина 1789 р., яка до цього часу є складовою
частиною французької Конституції, містить не-

вмирущі слова: „Будь-яке суспільство, в якому
не забезпечено користування правами і не проведено розподіл влад, не має Конституції” [8, с.
39]. Як указують деякі автори, слова “не має
Конституції” зовсім не означає відсутності Конституції як нормативного акта, а скоріш за все
треба розуміти, що у такому суспільстві немає
конституційного ладу і правової держави.
У літературі утверджується розуміння тієї
істини, що ідею розподілу влад на законодавчу,
виконавчу та судову не можна розуміти спрощено, оскільки в принципі державна влада єдина
[5, с. 188]. Вона єдина, насамперед, за своїм джерелом. Єдиним носієм суверенітету і єдиним
джерелом влади в Україні є народ (ст. 5 Конституції України). Народ – це не проста сукупність
людей, що проживає на певній території. Ще
Цицерон визначав народ як об’єднання багатьох
людей, пов’язаних між собою розумінням у питаннях права [17, с. 20]. Отже, під народом у даному випадку розуміється Український народ –
громадяни України всіх національностей, в яких
є порозуміння щодо основних принципових основ свого існування і розвитку, які знаходять
віддображення в основних правах і свободах,
принципах організації та функціонування державної влади. Винятково народові належить право
визначати і змінювати конституційний лад в
Україні, і це право не може бути узурповано державою, її органами або посадовими особами
(ст.5 Конституції України). Цей конституційний
припис нагадує усім владам про те, від кого вони
отримують владу, і, отже, в ім’я кого повинні цю
владу використовувати.
Єдність і неділимість народу як джерела
державної влади не дозволяє у теоретичному
плані розглядати вказані гілки влади як такі, що
діють паралельно й абсолютно незалежно одна
від одної. Сьогодні вчені говорять насамперед :
1) про поділ не влад, а функцій виконання єдиної
державної влади; 2) не тільки про поділ, а й взаємодію цих функцій [19, с.3-4].
Проблема взаємодії влад надзвичайно важлива, однак для становлення судової влади та
осмислення її особливої ролі у правовій державі
необхідно, звичайно, зосередити увагу саме на
відокремленості, самостійності та незалежності
цього виду державної влади. Як нам уявляється,
в цьому питанні головним є правильне визначення функцій і завдань судової влади. Аналіз
Конституції України, прийнятих на її базі нових
законодавчих актів, наукових публікацій, присвячених правовій державі та ролі судової влади
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в її становленні та розвитку, дає підстави для висновку, що головною функцією судової влади, її
основним призначенням є захист прав. „Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є
головним обов’язком держави” (ст.3 Конституції України). Цей обов’язок держава, цілком зрозуміло, виконує за допомогою всіх гілок влади.
Але у захисті прав і свобод судовій владі відводиться особливу, чільну роль.
Правозахисна функція судової влади виражена у ряді статей Конституції України (ст. ст.
55, 56, 59), фіксується і в ст. 2 Закону України
„Про судоустрій України ”. Такий широкий діапазон правозахисної функції судової влади, яка,
до речі, поширюється і на захист від свавілля
інших гілок влади, вимагає, щоб судова влада у
правовій державі була сильною, незалежною, авторитетною і могла діяти самостійно.
Не менш важливий фактор, а при певних
обставинах і не менш значущий напрямок діяльності судової влади, є застосування права. Не
заперечуючи в цілому проти тези, що ця діяльність властива і для іншим владним суб’єктам,
усе ж важливо підкреслити, що за своєю спрямованістю, організацією і формами діяльності самі
суди покликані і здатні судити “про право”. Саме таке розуміння судової влади як державновладної сили, здатної на правових засадах за допомогою індивідуальних приписів провести закладену в правових нормах програму функціонування суспільних відносин, у реальному житті
має бути притаманна сучасній правовій державі,
якою прагне бути Україна.
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МАТЕРІАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА КАНОНІЧНОГО ПРАВА
Однією з найважливіших класифікацій
джерел права за фундаментальним критерієм є
розподіл їх на матеріальні та формальні джерела,
що в сукупності складають універсум “позитивного діючого права” – категорію, протилежну
недіючому, історичному праву (нормам, галузям
та інститутам, що безпосередньо не врегульовують жодне реально існуюче правовідношення).
Важливо відзначити, що сучасне розуміння терміну “матеріальне джерело права” не збігається з
тим, що надавали цьому терміну вчені-каноністи
другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.ст., які майже
одностайно вважали матеріальним джерелом
права нормоутворюючу волю [1, с.1-2]. Однак
звертає на себе увагу факт, що на цьому спільному моменті і закінчується єдність у розумінні
каноністами цієї категорії. Хоча б побіжний
огляд тогочасної наукової літератури дозволяє
виявити масу непослідовностей чи навіть суперечностей у підходах. Наприклад, М. Остроумов
ставить у один ряд з божественною волею (як
матеріальним джерелом канонічного права) і церковне законодавство, звичай та світське законодавство з церковних питань (які за такою логікою є лише виявами нормотворчої волі, а отже,
відносяться, швидше, до формальних джерел) [5,
с.132]. М. Заозерський матеріальними джерелами канонічного права вважає всі джерела діючого права, а формальними – джерела пізнання
права [1, с.2]. Інший відомий каноніст А.С. Павлов і поготів повністю оминає висвітлення проблеми класифікації джерел канонічного права на
матеріальні та формальні [6]. Навіть на думку
сучасного авторитетного дослідника православного канонічного права В.Ципіна, матеріальними
джерелами є не різновиди нормотворчої волі, а
особи та інститути, що створюють правові норми. Формальними джерелами він вважає документи та письмові пам’ятки, в яких ці норми викладаються [12, с.28]. Такі обставини дозволяють нам зробити висновок, що православна каноністика так і не виробила остаточних послідовних і несуперечливих (або, хоча б, загальноприйнятих) критеріїв розподілу джерел канонічного права на матеріальні та формальні (і це попри той факт, що саме ця класифікація і досі залишається однією з найбільш уживаних).

У наш час термін матеріальне джерело
права означає радше матеріальні умови життя
суспільства, сукупність різнотипних факторів
(наприклад, економічних, соціально-політичних,
культурологічних, юридичних та інших [3, с.108114]), що в комплексі справляють визначальний
вплив на формування права. Хоч таке розуміння
також далеко не єдине. Так, проф. М.М. Разумовіч у свій час вважав, які матеріальним джерелом
права в цілому є суспільні відносини, що розвиваються; а матеріальним джерелом закону – вищий орган влади, уповноважений його творити
[10, с.21]. Досліджуючи мусульманську концепцію права, В.Є.Чіркін прийшов до узагальненого
висновку, що “…будь-яка теологічна теорія виключає постановку питання про матеріальні
умови життя суспільства, які обумовлюють ті чи
інші правові норми” [13, с.9-10], чим заперечується сама можливість такого розуміння матеріальних джерел релігійного права. Автор не береться коментувати подібне твердження щодо
мусульманського права, але нам видається, що з
ним можна не погодитись, розглядаючи християнське канонічне право, у якому саме розвиток
суспільства вважається каноністами підставою,
що об’єктивно призводить до зникнення чи зміни старих і виникнення нових сфер нормативного врегулювання, норм, інститутів чи галузей
права (щоправда, такі кардинальні зміни не можуть
торкатись фундаментальних “божественних” догматично-віронавчальних принципів і норм, які втілюють ці начала) [7, с.4].
Як бачимо, немає принципових заперечень
проти загальноприйнятого на даний час розуміння поняття матеріальних джерел права навіть по
відношенню до джерел однієї з релігійно-правових систем – християнського канонічного права.
Однак, зважаючи на сталу наукову традицію, а
також виходячи з міркувань аналітичної доцільності, при подальшому розгляді ми виходитимемо з розуміння матеріального джерела права як
нормотворчої волі, яке дозволяє чіткіше класифікувати джерела канонічного права за однозначним формальним критерієм та звільняє автора від необхідності виходу за рамки теоретикоправового аналізу (до чого обов’язково призвело
б комплексне бачення категорії матеріальних
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джерел як сукупності різнотипних явищ). Застосовуючи формально-логічний підхід, матеріальним джерелом канонічного права християнської
церкви у власному розумінні терміну може називатися лише нормотворча воля релігійного
об’єднання, адже тільки вона уповноважена
ствердити автентичність виразу волі Бога та шляхом рецепції вибірково внести окремі нормотворчі вияви державної волі до діючої системи
релігійного права. Проте, ідуть за усталеного
традицією, ми погоджуємося з дослідниками, які
виділяють три види матеріальних джерел східнохристиянського канонічного права: нормотворчу
волю Бога, церкви та держави. Розглянемо кожен
з цих видів окремо.
1. Божественна воля. Спільною рисою
дуже багатьох релігій є наявність у тій чи іншій
мірі персоніфікованого Абсолюту – певної Вищої Істоти як об’єкта релігійного поклоніння,
волевиявлення якої лежить в основі віровчення.
Значення для сфери релігії ідеї зовнішнього виразу божественної волі та віри у його адекватність важко переоцінити, адже саме цей шлях є
головним способом взаємодії у ній між ірраціональним (небесним) та раціональним (земним)
елементами. Досить часто роль носіїв божественної волі виконують засновники нових релігійних течій (Ісус Христос, пророк Мухаммед та
ін.), оповіді про життя та вчення яких стають основою для з’ясування божественної волі з певних питань. Якщо можна говорити про особливу
концепцію права, що склалася у християнському
канонічному праві, то центральним положенням,
у якому ця особливість знайшла свій вираз найповніше, є вчення про божественне походження
найважливіших засад і принципів цієї релігійноправової системи. Ці положення, яким віра у їхнє
божественне походження надала найвищого ієрархічного статусу, вважаються вічними та незмінними. Іншим, не менш важливим елементом,
що підкреслює особливість канонічного права у
поглядах на матеріальні джерела, є те, що воля
Божа вважається найвищим, нічим не обмеженим джерелом права, а сам Бог – наділеним необмеженим суверенітетом. Саме тому більшість
каноністів сходяться на думці, що воля Божа є
першоджерелом усього права християнської церкви, яка формулює ключові нормативні приписи, визначає основи церковного устрою та засади
релігійної діяльності [4, с.38; 6, с.36]. Всі інші
матеріальні джерела похідні щодо нього.
З позицій східно-християнського віровчення можна вирізнити дві основні форми ви24

яву божественної волі: а) безпосереднє волевиявлення (через “Божественне одкровення” –
пряме повідомлення Богом своєї волі з певних
питань); б) опосередковане волевиявлення (через
віру у адекватний вираз волі Бога певними типами релігійних структур).
До першого виду можна віднести, наприклад, пряме волевиявлення Бога, виражене у Біблії, яка хоч і викладена у письмовій формі людьми, проте, як вважається, зроблено це ними під
особливим натхненням та з безпосередньою участю Бога [9, с.25-26]. Сюди ж відносяться й індивідуальні богооб’явлення окремим людям (за
умови, якщо релігійне об’єднання (церква) ствердить їх адекватність). Навіть у цій найбільш
ірраціональній формі матеріальних джерел канонічного права чітко проглядається вирішальна
роль церковного волевиявлення, адже саме воно
взяло найактивнішу участь у формуванні сакралізованого списку (канону) книг Біблії, визначивши цим обсяг автентичного божественного волевиявлення (Ап. 85, Лаод. 60 та ін. [2, с.33, 140,
233-234, 284-286]). Хоча, з іншого боку, одного
разу визначившись, у подальшому церковне волевиявлення обмежило себе обов’язком не суперечити цим божественним приписам, що очолюють
ієрархію канонічно-правових норм.
Опосередкований вияв волі Бога з особливо важливих питань віровчення чи церковного
устрою, що не можуть бути вирішеними вдаючись до безпосереднього божественного волевиявлення, уповноважені здійснювати певні організаційно-управлінські церковні структури. До числа останніх можна віднести єпископів, що вважаються правонаступниками апостолів як найближчих сподвижників Ісуса Христа, наділених
владою іменем Божим “в’язати і розрішати” .
Сюди ж належать і церковні собори, рішення
яких пройшли етап рецепції церковною громадськістю. Собори у православній церкві вважаються вищим органом церковної влади. Важливою догматичною засадою церковного устрою у
східному християнстві є віра у те, що саме через
собори Бог здійснює керівництво церквою [8,
с.88]. Це припущення базується в основному на
біблійному принципі: “... де двоє чи троє зібрані
в ім’я Моє, там Я серед них” (Мт. 18, 20) та на
традиційному для православ’я началі соборноправності. Проте необхідно зауважити, що лише
окремі (особливо важливі чи актуальні) рішення
цих інституцій у подальшому вважаються церквою опосередкованим виявом волі Бога. Основний же масив їхніх рішень стосується історично

Науковий вісник Чернівецького університету. 2002. Випуск 147. Правознавство.

Матеріальні джерела канонічного права

змінного елементу у церкві та відноситься до
другого виду матеріальних джерел канонічного
права. Отже, божественна воля як матеріальне
джерело канонічного права (за результатами досліджень, проведених на матеріалі права православної церкви) вважається наділеною найвищим
авторитетом та здатна вирішувати найзагальніші
питання віровчення, культу чи церковного устрою.
2. Воля церкви. Нормотворче волевиявлення органів церковного управління є центральним
різновидом матеріальних джерел канонічного
права, який характеризується надзвичайно тісним взаємозв’язком з першим видом джерел –
божественною волею (особливо це стосується
вищезгаданого опосередкованого способу її виразу). Щоб чіткіше розмежувати різні види матеріальних джерел, необхідно вдатися до розгляду
двох основних типів норм у канонічному праві.
Богослови переконані, що християнська церква
належить до особливого типу об’єднань людей, у
якому органічно поєднано два начала – небесне
(божественне, вічне і незмінне) та земне (людське, часове, історично змінне). Проф. А.І. Покровський, підсумовуючи позиції багатьох дослідників, вважає, що ці начала представлені у
основних формах виразу християнської релігії
(догматиці, моралі та каноніці) нерівномірно [7,
с.1]. Коли у сфері догматичних та моральних
приписів превалює божественне, вічне начало, у
канонічних нормах переважає земний, історично
змінний елемент. Проте “іноді і в церковних канонах “божественний” елемент бере перевагу
над людським, і такі канони називаються основними, створеними по божественному праву. Це –
ті фундаментальні церковно-канонічні норми, які
найтісніше пов’язані з сутністю християнської
догматики чи моралі…” [7, с.1]. Ми вважаємо,
що саме тут можна побачити критерій розмежування “опосередкованого” вияву волі Бога від
церковного волевиявлення як різних видів матеріальних джерел. Церковні інституції можуть вважатися суб’єктами “опосередкованого” божественного волевиявлення лише у разі та у рамках створення ними канонічних приписів, які в подальшому
через рецепцію всією церковною громадськістю
включаються до масиву норм “божественного права”, а отже, вважаються адекватним виразом волі
Бога з певного питання, незмінними фундаментальними нормами-принципами.
Існують два рівні вияву цієї волі: а) загальний рівень (універсальна нормотворча воля, не
обмежена майже ніякими чинниками, що уповноважена приймати рішення загального харак-

теру, канонічно-зобов’язальна сила яких поширюється на всі суб’єкти канонічно-правового регулювання); б) локальний рівень (воля, спрямована на створення норм, що визначають канонічно-правовий статус окремих структурних чи
адміністративно-територіальних частин християнської церкви (напр., помісних церков, монастирів, духовних шкіл тощо)).
Правом повноважного представництва волі
церкви наділена ціла система органів церковної
нормотворчості, до яких, зокрема, можна віднести єпископів, церковні собори різних рівнів і
церковну громадськість як специфічну ланку,
яка через канонічну рецепцію здатна створювати
нові норми, скасовувати чи припиняти дію старих і впливати на інші суб’єкти.
На перший погляд, канонічну рецепцію
можна охарактеризувати як церковний інститут
демократичного характеру. Однак у деяких теоретиків канонічного права зустрічаються інші
цікаві погляди на сутність рецепції як джерела
церковного правотворення: “Сама рецепція не є
виразом суб’єктивного бажання членів церкви і
ґрунтується не на сваволі церковної спільноти, а
на строго об’єктивних началах” [11, с.53]. Прихильники такої позиції вважають, що в акті рецепції церковна громадськість проявляє не власне волевиявлення, а лише засвідчує відповідність норми основам християнського віровчення.
Оглядаючи історичні приклади застосування рецепції, автор вважає за можливе погодитись з
подібними твердженнями, адже особливу, самостійну роль рецепція у канонічному праві відігравала саме у випадках явної суперечності прийнятих норм церковній доктрині чи у разі вдалого і точного її виразу. Сказане зовсім не означає, що при рецепції церковна громадськість бере на себе повноваження, ідентичні особливим
управлінсько-нормотворчим повноваженням церковної ієрархії. Суспільна та ієрархічна сторони
життя у православній церкві органічно поєднуються. З одного боку, дослідники православного
канонічного права, ведучи мову про вищу ієрархію цієї конфесійної течії християнства небезпідставно, як нам видається, застосовують термін “монархічний єпископат” (знаменуючи безпрецедентно великі як особисті, так і колегіальні
повноваження ієрархів у сфері церковного
управління та правотворчості); з іншого, твердять, що навіть таке важливе для життя церкви
питання, як розподіл митрополичих і патріарших
округів, історично відбувався відповідно до вагомості впливу певних територіально-адміністра-
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тивних одиниць на рецепцію канонічних норм
[11, с.62]. Церковна громадськість – унікальний
суб’єкт канонічної правотворчості, уповноважений у разі потреби накласти “вето” чи, навпаки,
схвалити і піднести до рангу обов’язкових до
виконання будь-які приписи, схвалені іншими
суб’єктами нормотворчості. Сфера застосування
канонічної рецепції, на думку більшості дослідників, дуже широка. “У всіх сферах церковного
життя, при всіх актах церковно-розпорядчої влади можна встановити необхідність такої згоди та
схвалення церковної спільноти” [11, с.57]. При
цьому можна говорити про самостійну роль рецепції на різних стадіях канонічної нормотворчості. Так, на стадії вироблення рішення
церковна рецепція виражається у формах дорадчої участі представників церковної громадськості у нормотворчому процесі. Цілком інша роль
рецепції у разі громадського схвалення вже прийнятого рішення, яку можна охарактеризувати
швидше як контролюючо-стверджуючу [11,
с.61]. Підсумовуючи все сказане щодо особливої
ролі церковної громадськості як повноправного
суб’єкта у процесі канонічної нормотворчості,
можна погодитись з висновком, зробленим Н.
Фіолетовим, який вважав, що “Рецепція… не
обмежується пасивним засвоєнням, а виступає як
творча сила, яка творчо переробляє та розкриває
рецепійоване визначення” [11, с.63].
3. Воля державної влади. Незважаючи на
те, що багато дослідників канонічного права
православної церкви обмежуються зазначенням
лише трьох вищеперелічених суб’єктів канонічної правотворчості, ми вважаємо, що у якості
самостійного суб’єкта можна розглядати також і
державу, на території якої діє певна національна
(помісна) православна церква.
Опосередковано канонічно правотворча
функція органів держави проявляється у тому,
що держава, як утворення, наділене суверенною
владою в межах власної території, охоплює системою власного правового регулювання всі громадські організації та об’єднання, серед яких є і
релігійні організації та їх об’єднання. Оскільки
релігійні та державні суспільні відносини суттєво відрізняються між собою і дуже рідко вступають у колізії, церква через визнання положень
державного законодавства, які стосуються основ
правового регулювання щодо неї, творчо осмислює ці положення та відносить їх до системи
власного релігійного права. Держава, породжуючи чи законодавчо врегульовуючи нові правовідносини щодо церкви, стимулює зустрічний
26

процес канонічно-правового врегулювання новопосталих відносин чи систематизацію діючих
канонічних норм.
Поряд з непрямим впливом на канонічну
правотворчість органів держави можна виділити
цілий історичний пласт норм, що є результатом
спільної синергічної нормотворчості компетентних органів православної церкви та окремих
держав. Виникнення таких норм стало можливим лише після проголошення християнської
церкви державною та наділення її певними державно-розпорядчими функціями (наприклад, у
сфері сімейно-шлюбних відносин, реєстрації актів громадського стану та ін.). Цей нормативний
пласт настільки значний та важливий, що у кодифікаційних канонічних збірниках він завжди
виділявся в окремий розділ. Зрештою, сама назва
таких збірників (“номоканон”) етимологічно вказує на те, що вони складалися з двох частин:
державних (переважно візантійських) законів,
що стосуються діяльності церкви, та власне церковних (канонічних) приписів, що є продуктом
церковної нормотворчості. Враховуючи те, що
деякі редакції “Номоканона” (наприклад, “Номоканон патріарха Фотія”) продовжують вважатися джерелами діючого канонічного права православної церкви, всі державно-церковні нормативні акти, що входять до їх складу, формально
(а деякі – фактично) зберігають своє нормативне
значення і в сучасному церковному житті. До
речі, саме цей факт промовисто свідчить на користь твердження, що церква не приймає сліпо
як даність вимоги державного законодавства, а
творчо їх переосмислює та вносить до власної
системи джерел права. Також варто відзначити,
що досить часто процес систематизації діючого
канонічного права ініціювався органами держави,
які звертали увагу церковної громадськості та інституцій, офіційно уповноважених її проводити, на
невпорядкованість чи, навіть, почасти внутрішню
взаємосуперечливість канонічних норм.
Підсумовуючи все вищевикладене, можна
констатувати, що у православній каноністиці
спостерігається певна недооцінка (враховуючи
пануючу казуально-практичну тенденцію проведення досліджень) значення проблеми теорії
джерел права. Не зважаючи на загальновжи-ваність класифікації, тут так і не було вироблено
остаточних, несуперечливих і послідовних критеріїв розподілу джерел канонічного права на
матеріальні та формальні. Застосовуючи критерії
поділу, розроблені світською аналітичною юриспруденцією, кантоністи головний акцент роблять
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на розумінні матеріальних джерел права як різновидів нормотворчої волі. Відповідно до такого
підходу, як правило, виділяються такі різновиди
матеріальних джерел, як нормотворча воля Бога,
церкви та держави. Втім, якщо виходити з таких
передумов, матеріальним джерелом канонічного
права у власному розумінні можна вважати лише
волю релігійного об’єднання (церкви), по відношенню до якої всі інші носять вторинний характер.
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THE MATERIAL SOURCESS OF CANON LAW
Summary
The author of the article handles the urgent problems of determination the conception of the material
source of Law by comparing Civil Law with Canon Law. The author also touches upon a question of finding
out general specific character of material sources of Canon Law of Orthodox Church and the basic types of
their classification are characterised, too.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ СПАДКОВОГО ПРАВА
НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
(КІНЕЦЬ ХVІІІ - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.)
Через несприятливі політичні обставини
українському народу не вдалося зберегти державну незалежність. Несприятливими були геополітичні умови, сильні сусідні держави, що претендували на українські землі, могутній натиск російських царів, які послідовно здійснювали політику, спрямовану на ліквідацію Української
держави. У кінці ХVІІІ ст. внаслідок трьох поділів – 1772, 1793 і 1795 рр. – польсько-литовська
держава перестала існувати. Левова частка – 62%
території та 45% населення – колишньої Речі
Посполитої, дісталася Росії; 18% землі та 32%
населення – Австрії; відповідно 20 і 23% відійшло до Прусії (1., с. 161). Ці радикальні зміни
на політичній карті Східної Європи прямо позначилися на українцях. У 1772 р. українці Галичини та Буковини потрапили під австрійську
юрисдикцію. До 1795 р. все Правобережжя відійшло до Російської імперії. Переможні війни
проти Туреччини дали можливість Росії закріпитися на півдні України. В історії України почався
новий період, а українці опинилися у складі політичної системи, що радикально відрізнялася
від устрою, до якого вони звикли.
Для зручності управління Україною російський уряд поділив її територію на губернії та
генерал-губернаторства. На початку ХІХ ст. в
Україні налічувалося дев’ять губерній: на Лівобережжі – Полтавська, Слобідсько-Українська і
Чернігівська; на Правобережжі – Волинська, Київська і Подільська; на півдні – Катеринославська, Таврійська і Херсонська, та три генералгубернаторства, до яких входили ці губернії.
Малоросійське генерал-губернаторство охоплювало лівобережні губернії, Київське – правобережні, Новоросійсько-Бессарабське – південні, а
також Бессарабську область, яка опинилася під
владою Росії у 1812 р. Такий адміністративнотериторіальний поділ з незначними змінами існував в Україні аж до 1917 року.
Не викликає сумніву, що різноманітність і
протиріччя у діючих на той час джерелах права,
зловживання суддів, недостатнє знання царським
апаратом місцевих “прежних прав и обычаев”
були причинами для впорядкування діючої сис28

теми права. Але основні причини, які викликали
кодифікаційні роботи, полягали у фактах розкладу феодально-кріпосницьких відносин та у
зростанні сфери дії нових, буржуазних відносин.
Норми Литовського статуту і збірників магдебурзького цивільного права не відповідали вимогам товарно-грошових відносин [3]. Царський
уряд здійснював неодноразові спроби систематизувати російське законодавство. На початку ХІХ
ст. ця робота стає особливо інтенсивною, бо відсутність систематизації норм розхитувала кріпосницьку систему і була однією з причин безладдя
та зловживань у судах. Ліквідація Української
держави та поширення російської системи адміністративного управління на українські землі
спричинило і поширення російської системи права, джерелом якого був закон, що виходив від
верховної (царської) влади Російської імперії. У
першій половині ХІХ ст. вже за відсутності української державності завершується ліквідація національної правової системи. На всій території
України набуває чинності загальноімперське законодавство при збереженні лише окремих норм
права України, визнаних і закріплених у законах
Російської імперії.
Питання про поширення на Україну дії російських джерел права в дореволюційній історико-правовій літературі висвітлювалось лише у
загальному плані, у зв’язку з характеристикою
процесу ліквідації автономії України. Цього питання торкалися Д.Багалій, В.Баршевський,
М.Володимирський-Буданов,
М.Грушевський,
І.Данилович, О.Єфіменко, І.Каманін, О.Кистяківський, В.Латкін, А.Нольде та ін. Серед радянських істориків права, які займались дослідженням суспільного ладу, механізму управління та
права в Україні першої половини ХІХ ст., лише
А.Б.Дубровіна дала характеристику основних
рис права та процесу запровадження в Україні
російської системи права [2, с. 93-110]. У першій
половині ХІХ ст., зазначає А.Б.Дубровіна, “дуже
яскраво проявилась тенденція поширення загальноімперського законодавства на територію
Правобережної і Лівобережної України, створення спеціальних для цих губерень норм циві-
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льного і кримінального права” [1, с. 25]. Окремі
питання історії дореволюційного права України
висвітлені у працях професорів С.В.Юшкова,
К.А.Софроненко, С.Ф.Кечекьяна, Б.М.Бабія,
В.С.Кульчицького, П.Ф.Щербини, А.І.Пашука.
Фундаментальне дослідження історії кодифікації
дореволюційного права України провів проф.
А.П.Ткач. Його монографією власне і закінчується історіографія із зазначеної проблеми.
Проводячи політику русифікації національних окраїн, царський уряд відмовився від
створення специфічних кодексів національного
права, а остаточно припинив дію його місцевих
джерел на всі території, підвладні Російській імперії, і поширив загальноімперське законодавство. Стосовно України цей процес здійснювався
так: спочатку було проведено обмеження дії
джерел “попередніх прав”, а після невдач з кодифікацією місцевого права указом від 3 лютого
1835 р. заборонялось застосування магдебурзького права, потім було скасовано дію Литовського Статуту. Укази від 25 червня 1840 р. запровадили загальноімперське законодавство на Правобережній, а ще через два роки – на Лівобережній Україні [5, с. 57].
Проте факт доповнення Зводу законів Російської імперії нормами права, які діяли тільки
на території Чернігівської та Полтавської губерній, свідчить про наявність істотної різниці у
врегулюванні окремих сторін цивільно-правових
відносин в Україні та в Росії. Ці відмінності були, наприклад, у визначенні дієздатності особи,
права спадщини, інституту опіки, родових маєтків, права на чуже майно і знайдену річ, розподілу сімейного майна, дарування майна тощо.
Переважна більшість норм, в яких виявлялася
місцева специфіка, стосувалася нерухомої власності, спадщини і сімейного права, тобто тих
особливих інститутів прав, що склалися в Україні історично і не могли бути замінені інститутами російського права. Законодавство ХІХ ст.
закріпило і розширило ті принципи спадкового
права, які були встановлені у ХVІІІ ст.
У Російській державі в допетровську епоху
успадкування здійснювалось згідно з традиційними уявленнями: майно батьків переходило до
молодшого сина у сім’ї (тоді як у Європі панувала майоратна система, відповідно до якої майно батька успадковував старший син, а всі інші
отримували певні частки); жінка не позбавлялася
права володіти майном, але кількість майна, що
нею успадковувалася, обмежувалася, якщо в жінки були брати. Та все ж повністю жінка не усу-

валася від спадкування, як це практикувалося у
Західній Європі, коли майно передавали далеким
родичам по чоловічій лінії, а не доньці, жінці чи
сестрі). Ці положення були закріплені у Соборному Уложенні 1649 р.
Найважливіші зміни до інституту спадкового права вніс Указ про єдиноспадкування 1714
р. ("Про порядок успадкування рухомого та нерухомого майна"). Так, за законодавством ХVІІІ
ст., нерухома власність бездітних, що померли,
завжди передавалась за спадком у рід, тобто братам, а не батькам померлого. Лише мати померлого мала право отримати на прожиття частину
нерухомого майна померлого. За Зводом законів
залишені після смерті бездітного сина чи дочки
маєтки, одержані ними від батьків, поверталися
за спадком до батьків. Крім того, батьки отримували в довічне володіння благонадбане нерухоме
і рухоме майно дітей. Порядок успадкування за
Зводом законів був такий. Найближчими спадкоємцями померлого були його сини. Якщо синів і
онуків у померлого не було, спадкоємцями ставали його дочки й онучки. При відсутності низхідних родичів у померлого його майно успадковували брати і племінники, а якщо їх не було, то
сестри та їх низхідні родичі. Якщо у померлого
не було бокових родичів, то тоді до успадкування прикликались його батьки.
Право спадщини родичі набували поступово, в порядку перебування у кровному родстві,
а не разом. Найближчі родичі усували подальших. Найближче право успадкування мали родичі низхідної лінії, тобто діти та їх нащадки.
Спадкодавець міг відписувати нерухоме майно
тільки одному синові за вибором. Інші діти одержували частки рухомого майна в межах спадкового розпорядження. У випадку відсутності сестер брати ділили порівну батьківське майно. Коли синів і низхідних від них не було, то дочки
успадковували нерухомість за заповітом і ділили
між собою спадщину на рівні частини. Якщо залишалися сини і дочки, то спадщина ділилась між
ними так, що кожна дочка отримувала 1/14 частину
із нерухомого і 1/8 із рухомого майна, а майно, яке
залишилося після такого відрахунку, ділилося на
рівні частки між синами [7, с. 605].
Оскільки найближчий ступінь родичання
виключав подальший, то діти спадкодавця усували від спадщини онуків. Однак, у силу права
представлення, онуки, у яких померли батьки,
брали участь у розподілі спадку, який залишився
після їх діда, і одержували всі разом ту частку,
яка належала їх померлим батькам. При відсут-
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ності дітей взагалі нерухоме майно за заповітом
могло бути передане родичам, які мали те ж саме
прізвище, що й спадкодавець, тобто за колишньою термінологією, "у рід". Рухоме майно у
будь-яких частках могло бути розділене між
будь-якими претендентами, спадкодавець мав
право давати його "кому завгодно". Індивідуальна
свобода заповіту помітно збільшилася порівняно з
порядком спадкування у попередній період.
У ХІХ ст. у сфері спадкового права поширювалась заповітна свобода. Заповідати можна
було кому завгодно і що завгодно з майна (або
все майно). Визнавались недійсними заповіти,
що були складені недоумкуватими, божевільними, самогубцями, неповнолітніми, ченцями та
особами, позбавленими судом прав майна. Незаконнонароджені діти також не мали майнових
прав і не могли претендувати на участь в успадкуванні за законом за життя їх батька. Не мали
чинності заповіти нерухомості на користь євреїв,
поляків та іноземців. Не могли відписуватись
родові майоратні та заповітні маєтки. Закон розрізняв нотаріальні та домашні заповіти, в обох
випадках потрібна була наявність свідків при
складанні заповіту. Інколи допускалося складання заповіту за надзвичайних обставин (у походах, шпиталях, за кордоном), відповідно до
яких порядок укладання заповіту був спрощений.
У 1716 р. спеціальним актом регламентуються спадкові частки, які одержували вдови, у
1725 р. закріплюється право спадкування з боку
родичів за висхідною лінією (матері, батька, діда, бабки). Як відомо, відповідно до Указу про
єдиноспадкування дружина після смерті чоловіка одержувала 1/7 нерухомості і 1/14 рухомого
майна. Крім того, в цю частину не зараховувалось посаг і власні маєтки дружини, як те, що
належало їй до шлюбу, так і набуте під час шлюбу. Крім того, за законом одне із подружжя могло заповідати родове майно у довічне користування іншому подружжю. У цьому випадку
останнє позбавлялося “указної частини” [7, с.
606]. Але у 1731 р. основні положення Указу про
єдиноспадкування скасовуються і спадкування за
законом регламентується так: нерухомість переходить усім синам у рівних частках, дочки одержують
1/14, а вдова 1/18. З рухомого майна дочкам виділяється 1/8, а вдові – чверть майна. При цьому родове
нерухоме майно ("майоратне") переходить тільки
до спадкоємців за законом [6, с.45].
За указом 1714 р. опіка встановлювалася над
неповнолітніми дітьми і продовжувалася до їх повноліття. Повноліття наступало для спадкоємців не30

рухомості в 20 років, для спадкоємців рухомого
майна – у 18 років (у жінок – у 17 років). Опікун
розпоряджався всім майном (рухомим і нерухомим) неповнолітніх спадкоємців. За актом 1724 р.
опіка встановлювалась магістратом. Ті, що постригалися у чернецьке звання, не могли зберігати
за собою своїх вотчин. Межова інструкція 1754
р. з цього приводу проголошувала: "нерухоме
майно, що було у володінні осіб, які постриглися
у ченці, за ними не межувати". За ними не зберігалося й право володіння кріпаками без землі.
Той хто вступав у чернецтво, яке б звання він не
мав, був зобов’язаний до постриження віддати
своє родове майно законним спадкоємцям; благопридбаним нерухомим майном та кріпаками
він повинен був розпорядитися на чию-небудь
користь на власний розсуд; якщо такого розпорядження не було, майно в обох випадках віддавалося законним спадкоємцям безоплатно, за
розпорядженням уряду [6, с. 47].
Отже, основним джерелом доревоЛюційного спадкового права був звід Законів Російської імперії (част. 1, том 10). Російське дореволюційне право, яке діяло на території України, не
розглядало спадкове майно як єдине ціле, а поділяло його на дві самостійні спадкові маси: родове майно переходило тільки до спадкоємців за
законом, для іншого ж майна існував загальний
порядок спадкування. Спадкування за законом
будувалося на принципах кровних родинних
зв’язків. Між дітьми спадкодавця майно поділялося у рівних частках, проте позашлюбні та усиновлені діти взагалі не могли спадкувати. Дореволюційне спадкове право не визнавало спадкоємцями батьків та інших родичів за висхідною
лінією, батьки мали право тільки довічного володіння майном померлих дітей, але тільки у тому випадку, якщо у самого спадкодавця не було
дітей. Інший із подружжя, який залишився, не
входив до кола спадкоємців, він отримував право
лише на визначену законом частку.
У випадку, коли після померлого не залишалося зовсім спадкоємців або хоча і залишилися, але ніхто із них не з’явився протягом 10
років для одержання спадщини, то таке майно
визнавалося виморочним. Виморочне майно поступало в казну або дворянству губернії (якщо
померлий був дворянином), або місту, або сільській громаді (якщо померлий був селянином) та
деяким установам (якщо померлий працював у
цих установах). Наприклад, майно моряка або
офіцера, вбитого на війні, передавалось у шпи-
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таль, рухоме майно ченців – монастирю, майно
міщан – місту і т.д.
Прийняття спадкоємцями спадщини означало їх вступ в усі юридичні стосунки, в яких
перебував при житті спадкодавець. Вони ставали
активними суб’єктами права спадкодавця і пасивними суб’єктами його обов’язків. Так, спадкоємець зобов’язаний був сплатити усі борги спадкодавця. Якщо спадкового майна було недостатньо для сплати боргу спадкодавця, то спадкоємець міг погасити заборгованість спадкодавця
із свого власного майна. Виконати волю спадкодавців могли самі спадкоємці, але закон дозволяв
призначити душеприкажчиків як із числа сторонніх осіб, так із числа спадкоємців.
Підводячи підсумок дослідження, можна
зробити такі висновки: 1. Право України складалось історично: окрім збереження в основних
своїх рисах правової системи Давньоруської
держави, проходив процес насильницького насадження та добровільної рецепції іноземного права. 2. Не зважаючи на відсутність української
національної державності і входження земель
України як адміністративних одиниць до складу
Російської імперії, важливою особливістю досліджуваного періоду було збереження української
національної правової системи у вигляді визнаних Росією українських збірників нормативних
актів та вимушена згода її на застосування звичаєвого права в українських землях. 3. У 30-х
роках ХІХ ст. проведена систематизація права в
Російській імперії, підготовлені Повне Зібрання
законів і Звід законів, які в Україні стали найважливішими джерелами права. 4. Протягом усього ХІХ ст. українські землі перебували у складі
двох сусідніх держав – Росії та Австрії, які позбавили український народ можливості створити
не тільки власну державність, а й розвивати національне право. Слідом за ліквідацією Української держави почалося знищення і національного українського права. На територію українських земель було поширено російське та австрійське законодавство. 5. Розвиток суспільно-

економіч-них відносин, особливо зміцнення і
розширення капіталістичного укладу, вимагали
розширення правоздатності і дієздатності
суб’єктів права, а значить, і кола спадкоємців. 6.
Звід законів поширив на Україну нові види успадкування: нотаріальне і домашнє. 7. Законодавство ХІХ ст. зберегло форму успадкування за
законом і за заповітом, але за Зводом законів були розширені спадкові права родичів по висхідній лінії. Отже, на сучасному етапі розвитку
України значно зростає потреба у вивченні історії українського права, в т.ч. й інституту спадщини, оскільки воно є засобом забезпечення
справедливості, прав і свобод людини та інтересів нації. Право є частиною духовної культури
українського народу і вивчення історії його розвитку, повинно сприяти підвищенню рівня правосвідомості як частини самосвідомості народу.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО
ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Правове регулювання взаємовідносин між
державами в економічній галузі пройшло значний історичний шлях, протягом якого під впливом економічних і політичних чинників виникали, удосконалювалися й оновлювалися норми
міжнародного права. У вітчизняній міжнародноправовій літературі для ілюстрації історії зародження і розвитку міжнародно-правового регулювання міжнародних економічних відносин доречно використовуються приклади, зокрема, починаючи з Давньої Греції [13]. Що ж до періоду
феодалізму і Нового часу, то в деяких міжнародно-правових виданнях, враховуючи, що матеріали Вестфальського миру 1648 р. до цього часу
ще не були перекладені і не ввійшли в науковий
обіг на пострадянському просторі, лише в узагальненій формі зазначається, що міждержавне
регулювання міжнародних економічних відносин тоді не могло відігравати "скільки-небудь істотної ролі... у зв'язку з нерозвиненістю міжнародного економічного обігу. Окремі норми, регулюючі такі відносини, включалися звичайно в
політичні договори" [14]. З прикладів періоду
абсолютизму випливає, що головним змістом,
зокрема, торговельних договорів того часу залишалися питання правового становища іноземців, свободи торговельного судноплавства, захист національного ринку системою митних зборів і заборонних заходів [15].
Аналіз Оснабрюцького і Мюнстерського
мирних договорів 1648 р., які у сукупності складають так званий Вестфальський мир 1648 р.,
дозволяє глибше з’ясувати потреби і рівні міжнародно-правового регулювання в середині
ХVІІ ст., і, крім усього іншого, міжнародних
економічних відносин. З тим, що в ході Тридцятилітньої війни 1618-1648 рр. торгівля в рамках
Священної Римської імперії була обмежена введенням нових митних і дорожніх зборів або підвищенням старих митних тарифів, погоджувалися
всі без винятку учасники Вестфальського конгресу
1643-1648 рр. Вони хотіли повністю або хоча б частково усунути труднощі, що виникли.
У зв'язку з цим у ході роботи Вестфальського конгресу обговорювалися дві пропозиції
щодо митних правил: 1) по-перше, загальна та
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ідентично виписана для обох договорів основоположна концепція поновлення свободи торгівлі
і усунення викликаних безпосередньо війною
непомірних митних зборів, що виникли під її
впливом в Європі; 2) по-друге, врахування відмінностей переговорного процесу для різних
груп його учасників з боку Франції і Швеції, наслідками чого стали регулюючі статті, що відрізняються між собою та характерні тільки для
Оснабрюцького і Мюнстерського договорів.
Основоположна концепція викладена в
§§ 1 і 2 статті IX Оснабрюцького договору, що
текстуально відповідає §§ 67 і 68 Мюнстерського
договору: "Стаття IX [Торгівля і мита] [Відновлення вільної торгівлі] [§ 1]. Оскільки суспільство зацікавлене в тому, аби після укладення миру
торгівля знову розквітла, була прийнята угода,
що всі митні збори і мита, які були самовільно
введені в імперії на шкоду торгівлі і проти спільного блага, усупереч існуючим правам і вільностям, без згоди Імператора і курфюрстів імперії, а також зловживання Брабантською буллою і
репресалії та конфіскації, які виникають внаслідок цього, разом із виселенням іноземців, претензіями і правами утримання, так само всі непомірні поштові збори, а також усі інші надзвичайні обставини та обмеження, що завдавали
шкоди торгівлі і мореплаванню, повинні бути
цілком скасовані, а всім землям, територіям, портам і рікам мають залишитися їхня колишня
безпека, законність і звичаї.
[Збереження правомірних мит] [§ 2]. Права
і привілеї земель, що прилягають до рік, а також
усіх інших, і мита, які були дозволені на ріці Везер Імператором за згодою курфюрстів, як-от
графа фон Ольденбурга й інших, або були введені шляхом багаторічного звичаю, повинні в
повному обсязі залишатися правомірними і стягуватися. Крім того, торгівля має бути повністю
вільною; усюди — на суші і на воді — має бути
гарантоване надійне пересування і всім — васалам, підданим, покровителям і мешканцям союзників обох сторін — має бути надана свобода
проїзду, ведення торгівлі і повернення назад, яка
(тобто свобода) належала кожному з них всюди в
Німеччині до початку воєнних дій і на підставі
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цього договору повинна розглядатися як надана;
крім того, органи влади обох сторін повинні бути
зобов'язані захищати й охороняти таку [свободу]
від несправедливих обмежень і застосування сили (звичайно, зі збереженням чинності цього договору, а також права і закону кожної місцевості)" [16].
Як свідчать наведені тексти, основною метою Вестфальського миру в сфері міжнародних
економічних відносин було пожвавлення торгівлі в спільних публічних інтересах сторін. При
цьому слід виділити наступні чотири характерні
напрями діяльності з метою досягнення свободи
торгівлі: 1) ліквідація всіх митних зборів і дорожніх зборів, які неправомірно були введені під
час війни; 2) усунення всіх зловживань у зобов'язувальній і правозастосовній сферах, що витікали з так званої Брабантської булли 1349 р. 3)
ліквідація надмірного поштового мита; 4) усунення всіх інших перешкод і перешкод на шляху
розвитку торговельних відносин. Кінцевою ж метою вказаного комплексу заходів щодо лібералізації торгівлі і транспортних зв'язків були безпека,
поновлення дії норм права і звичаїв, які існували в
сфері міжнародних економічних відносин до початку Тридцятилітньої війни 1618-1648 рр.
Тридцятилітня війна негативно відбилася
не тільки на торгівлі і митній справі, але й на системі імперських кредитних відносин, які опинилися в стадії розвалу. Як випливає із спеціальних досліджень, ще перед початком війни боргові зобов'язання імперських і медіатних станів,
а також приватних осіб досягли значних розмірів. Землевласники, світське і духовне дворянство,
середні стани, вдови, прислуга і сироти були боржниками також міських кас [18]. Наприклад, у Баварії за даними на 1605 р. "прелати, а також значна
частина лицарства перебували під відчутним тягарем неймовірних боргів, і навіть селяни були настільки ж боржниками, наскільки заможними" [19].
Але не тільки фізичні особи, але й окремі
міста мали значні боргові зобов'язання. Наприклад, міська рада м. Гамбурга в кінці XVI ст. не
могла вже виплачувати відсотки за своїми борговими зобов'язаннями, що викликало необхідність передати управління процесом реструктуризації боргу в руки спеціально обраної купецької комісії, що виконувала функції санування
міської скарбниці [20]. Аналогічна заборгованість скарбниці м. Нюрнберга тільки в 1618 р.
складала понад 4 млн. гульденів [21]. А борги
м. Лейпцига досягли до 1623 р. суми понад 3,5
млн. гульденів. Місту вдалося уникнути ганеб-

ного банкрутства тільки тому, що в 1638 р. Імператор Фердинанд III своїм указом звільнив міську скарбницю від виплати відсотків за борговими зобов'язаннями [22].
Як відзначається в деяких дослідженнях,
до найбільш великих боржників того часу слід
віднести Австрію [23], де за станом на 1612 р.
при Імператорові Рудольфі II (18.07.1552 20.01.1612) борговий тягар оцінювався близько
32 млн. гульденов. Після Тридцятилітньої війни
майже всі міста і більшість імперських станів
були банкротами [24]. Але існував також інший
бік медалі, точніше кажучи, дзеркальне відображення проблеми кредитно-фінансових відносин.
У Баварії, наприклад, багато хто з дворян марно
чекав виплати за відсотками від своїх минулих внесків у військову справу. Повернення витраченого
капіталу до кінця війни не передбачалося [25].
На фоні загальної дестабілізації в межах
імперії в період Тридцятилітньої війни не докладалося яких-небудь зусиль для урегулювання
кредитно-фінансових відносин. Така бездіяльність змушувала окремі території шукати виходу
із становища "фінансового тромбозу" і вживати
локальних заходів щодо законодавчого захисту
боржників. Ландтаг Щецина, наприклад, у
1628 р. затвердив спеціальний Statutum moratorium на кредитно-фінансові операції [26]. У період введеного таким чином мораторію імперські
стани Померанії ухвалили рішення про залучення експертів з питань боргових зобов'язань —
провідних саксонських юристів з університетів
Лейпцига, Віттенберга і Єни. Правова експертиза
підтвердила необхідність виплачувати борги навіть в умовах воєнного часу.
Саме з цієї причини проблема боргових
зобов'язань стала одним з важливих пунктів порядку денного на Вестфальському конгресі 16431648 рр., на адресу якого надходили нескінченні
скарги від імперських станів про неповернення
боргів і зруйновану кредитну систему. Результатом обговорення цього питання стало включення
в Оснабрюцький договір § 5 статті VIII (відповідно § 66 Мюнстерського договору), у якому сказано: "[Боржники, що потрапили в скруту через
війну] [§ 5]. Яким відповідним і справедливим
чином могли б трактуватися позови до боржників, що потрапили в нужду через війну або опинилися в скрутному становищі через занадто
зрослі податки, і могли б бути усунені небезпеки, що виникли через це для всеосяжного миру, про це Його Імператорська Величність повеліває скласти правовий висновок як Імперській

Науковий вісник Чернівецького університету. 2002. Випуск 147. Правознавство.

33

Дмитрієв А.І.

надвірній раді, так і Імперському апеляційному
судові, з тим щоб це [правове питання] було повідомлене наступному рейхстагові і могло підлягати правовому регулюванню. До того ж часу
в правових спорах такого роду, якщо вони будуть виноситися на розгляд вищих імперських
судів або судів імперських станів, обставини, що
доповідаються сторонами, повинні старанно перевірятися, і ніхто не може бути підданий надмірному покаранню; проте [формулювання] Гольштайнського законодавства повинні залишитися незмінними і визнаватися чинними " [27].
Певну увагу цій проблемі приділили юристи-сучасники і учасники Вестфальського конгресу [28]. Серед них старший апеляційний радник і професор Лейпцизького університету
Б.Карпцов (1595-1666), професор Грейфсвальдського університету Д.Мевіус (1609-1670), професор університету в Діллінгене, а згодом канцлер у землі Пфальц-Нойбург К.Манц (16061677), які аргументували передбачувані Вестфальським миром заходи на користь зубожілих
боржників. Насамперед це стосувалося зменшення відсоткових ставок по банківських внесках, а при пом'якшувальних обставинах навіть і
самих фінансових боргових зобов'язань.
Імперське право на період підписання Вестфальського миру не мало ще правового механізму захисту боржників. Тому, виходячи з аналізу
історичних аналогів, розроблялися і пропонувалися різноманітні варіанти розв'язання проблеми.
Першим, із-за своєї (уявної) простоти, пропонованим напрямом розв’язання колізії було досягнення єдності майнових поглядів сторін на відшкодування боргів. При цьому, щоб запобігти
можливим заворушенням серед населення, кредитори повинні були б іти назустріч боржникам
принаймні через інститут відстрочки і допущення часткової сплати боргу. Іншим можливим напрямом стягнення боргу було загальне право,
яке, однак, містило лише норми захисту тих боржників, боргові зобов'язання яких могли бути
скуплені за заниженими цінами заповзятливими
лихварями. Тоді позичальник мав реальну можливість отримати у перекупника частину свого
боргу, пропорційну його новій вартості [29].
Наступним реальним кроком у правовому
регулюванні сфери боргових зобов'язань було
введення мораторіїв на виплату відсотків і погашення боргів на регіональному та імперському
рівнях [30]. Як правило, термін мораторію обмежувався п'ятьма роками, протягом яких боржникам надавалася можливість акумулювати фі34

нансові кошти і погасити боргові зобов'язання.
Про сумісність введення мораторію з чинним
імперським правом дійшов висновку у своїх наукових працях згадуваний вище Д.Мевіус [31]. На
період дії мораторію відсотки за внесками в банк
не нараховувалися.
Наведені приклади становили лише частину правового механізму, покладеного в основу
відродження міжнародних економічних відносин
між сторонами Вестфальського миру. Серед таких правових документів слід назвати рішення
Регенсбурзького рейхстагу від 17 травня 1654 р.,
тобто першого рейхстагу після Вестфальського
миру. У його матеріалах містяться норми, регулюючі комплекс кредитно-фінансових відносин і
боргових проблем [32].
З метою розвитку рішень Регенсбурзького
рейхстагу 1654 р. була прийнята низка локальних правових актів, що регулювали відносини в
питанні боргових зобов'язань. До таких можна
віднести, наприклад, указ герцога Вюрттемберзького від 3 лютого 1655 р. про регулювання боргових зобов'язань [33], а також аналогічний
указ пфальцграфа Рейнського, підписаний 6 грудня 1654 р. [34].
Викладене вище дає підставу зробити висновок, що учасники Вестфальського конгресу
1643-1648 рр. чітко розуміли, що, нарівні з бойовими діями, саме "митна війна" завдала величезного збитку торгівлі в період Тридцятилітньої
війни 1618-1648 рр. Тому сторони бачили шляхи
нормалізації міжнародних економічних відносин, по-перше, в площині міжнародно-правового, а по-друге, імперсько-правового регулювання. Виходячи саме з цих міркувань, вони включили питання торгівлі і митних зборів до тексту
Вестфальського миру.
Оснабрюцький і Мюнстерський мирні договори 1648 р. заклали також правову основу для
прийняття на міжнародному та регіональному
рівнях законодавчих актів про регулювання кредитно-фінансових відносин і проблеми погашення боргових зобов'язань, що знайшло відповідне відображення у розбудові вестфальської
конфігурації міжнародного права.
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A.I. Dmitriev
Some peculiarities of development of International Economic Law: historical aspect
Summary
The article deals with the analysis of Osnabrug and Munster treaties (1648), which both are the parts
of Westfall peace (1648) and the grounds of International Economic Law.
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ІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ТРУДОВЕ ПРАВО.
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 347.4
© 2002 р. Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова
Одеська національна юридична академія, Одеса
ПРИВАТНІ ТА ПУБЛІЧНІ ПРАВОВІДНОСИНИ ПРЕДСТАВНИЦТВА
Категорія представництва відома багатьом
галузям права (цивільному, трудовому, корпоративному, сімейному тощо). Але традиційно вона
розглядається як така, що властива цивільному
та цивільному процесуальному праву, хоча звертається увагу і на те, що підставою виникнення
представництва можуть бути прямі приписи закону, адміністративний акт, трудовий договір,
членство у тій чи іншій організації тощо [1,
с.226, 228; 2, с.171-172]. Представництво є міжгалузевою категорією, яка має місце тоді, коли
виникає необхідність для реалізації прав і обов'язків однієї особи залучити іншу особу, котра буде діяти від імені, за рахунок і в інтересах того,
кого представляє. Оскільки представництво може бути спрямоване на захист як індивідуального інтересу приватної особи, так і публічного,
колективного інтересу, то воно виступає як категорія і приватного, і публічного права, про що
детальніше мова піде далі.
По-друге, слід розрізняти представництво
у об'єктивному та суб'єктивному значеннях. У
об'єктивному значенні представництво - це сукупність правових норм, що регулюють відносини,
пов'язані з певною діяльністю, яку одна особа
здійснює від імені і в інтересах іншої особи [3,
с.7]. Іншими словами, представництво це правовий інститут, який опосередковує відносини, що
виникають у зв'язку з діяльністю однієї особи від
імені та в інтересах іншої особи, спрямованої на
реалізацію прав та обов'язків того, кого представляють. У суб'єктивному значенні представництво, або точніше, право на представництво, це
сукупність суб'єктивних прав (суб'єктивне право)
однієї особи діяти від імені іншої особи, котре,
зазвичай, іменують повноваженням. При цьому
слід взяти до уваги ту обставину, що, оскільки
суб'єктивні права та обов'язки у сукупності складають зміст правовідносин, то й категорія представництва має бути нерозривно пов'язана з кате36

горією правовідносин. (У сучасній теорії права
пропонуються різні за складністю і обсягом, але
загалом подібні визначення цього поняття. Ми
будемо виходити з того, що правовідносин це
такі специфічні вольові суспільні відносини, які
виникають на основі відповідних норм права,
учасники котрих взаємопов'язані суб'єктивними
правами та юридичними обов'язками [4, с.374375; 5, с.190]).
Оскільки маємо справу з декількома категоріями представництва, то, передусім, з'ясуємо,
чи вони виникають та існують одночасно, чи ні.
Представництво в об'єктивному значенні, як кожен правовий інститут, існує незалежно від діяльності чи бездіяльності учасників відносин, котрі цей інститут регулює. Для його існування
достатньо сукупності норм права, що регулюють
відповідну групу відносин [6, с.26]. "Суб'єктивне
право на представництво" виникає з моменту появи певних обставин (юридичних фактів) - укладення договору, видання адміністративного акту,
що є передумовою початку діяльності пред-ставника. А от "представництво", як сукупність правовідносин, що виникають у процесі і у зв'язку з
діяльністю представника в інтересах того, кого
він представляє, виникає лише з моменту, коли
представник почав здійснювати свою "представницьку" діяльність в інтересах іншої особи.
Оскільки представництво є діяльністю представника в інтересах іншої особи, що здійснюється в
рамках певних правовідносин, і слугує підставою
виникнення інших правовідносин, у науковців
виникли розбіжності у трактуванні сутності цього правового феномену.
Загалом підходи до визначення сутності
представництва можуть розглядатися з позицій
двох основних концепцій: концепції "дії" і концепції "правового відношення". Концепція "дії"
свого часу набула значної популярності у радянській цивілістичній науці. Фактично саме вона ви-
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явилася теоретичним підґрунтям легального визначення представництва під час другої кодифікації
цивільного законодавства колишнього СРСР у
1961-1964 рр. [7, с. 129]. Ця концепція інтерпретує
представництво як діяльність, тобто, сукупність
дій, що полягають у здійсненні угод та інших
юридичних дій однією особою (представником),
що діє у межах повноваження від імені іншої
особи - того, кого представляє. Тобто представництво з'являється і має. місце тоді, коли представник здійснює певну діяльність від імені іншої особи [8, с.239; 10, с.214, 220].
Але цього твердження недостатньо для з'ясування юридичної сутності представництва.
Адже фактично йдеться лише про зовнішню форму представництва, його зовнішні прояви, а не
про його зміст. Тому більш виправданим здається трактування представництва як правового
відношення, де одна сторона (представник) зобов'язана за повноваженнями вчинити правочин
від імені іншої сторони, яку вона представляє
(ст. 227 проекту нового Цивільного кодексу
України). Але, розглядаючи представництво як
правове відношення, слід враховувати, що фактично воно являє собою складну систему правовідносин. Зокрема, існують "внутрішні" правовідносини між сторонами представництва, які
складаються між представником і особою, яку
він представляє. Підставами виникнення таких
правовідносин є угода між цими особами (наприклад, договір доручення) або інший юридичний факт, передбачений законом (адміністративний акт, народження дитини). Діючи від імені і
в інтересах того, кого він представляє, представник вступає у стосунки з третьою особою. Це "зовнішні" правові відносини. Підставами їхнього виникнення є наявність у представника
повноваження на представництво і вчинення ним
дій в інтересах того, кого він представляє. Нарешті, дії представника породжують юридичні
наслідки безпосередньо для того, кого представляють. Це - третій вид правовідносин, що виникають
у процесі представництва. Підставою виникнення цих правовідносин є конкретний правочин,
укладений представником від імені і в інтересах
того, кого він представляє [3, с. 121-123].
У цій системі правовідносин найважливішим елементом є внутрішні правовідносини,
оскільки саме в них відображається специфіка
представництва. Підставами виникнення внутрішніх правовідносин представництва є певні
юридичні факти, тобто, передбачені законом обставини, що тягнуть виникнення, зміну або при-

пинення конкретних правовідносин (у нашому
випадку - представницьких) [11, с.496]. Слід зазначити, що стаття 62 чинного Цивільного кодексу не містить переліку підстав виникнення правовідносин представництва, натомість вказуючи,
що повноваження може ґрунтуватися на: довіреності, законі або адміністративному акті, а також
випливати з обстановки, в якій діє представник
(продавець в роздрібній торгівлі, касир тощо).
Ця неузгодженість усунена в проекті нового ЦК
України, у ст. 227 якого вказано, що "представництво може грунтуватися на законі, договорі,
акті органу юридичної особи або адміністративному акті". Звідси можна зробити висновок, що
підставами виникнення представництва, як правового відношення, так само, як і підставами виникнення повноваження (суб'єктивного права на
представництво) слід вважати: волевиявлення
представника і того, хто бажає мати представника, відображене у договорі; юридичні факти,
вказані у законі; адміністративний акт; акт уповноваженого органу, яким особі дозволяється діяти у якості представника. В залежності від значення волевиявлення сторін для виникнення правовідносин та характеру інтересів, що підлягають захисту за його допомогою, звичайно виокремлюють його два види - обов'язкове (законне),
яке зумовлене законом і не залежить від волі того, кого представляють, і добровільне, яке грунтується на волі довірителя і яке визначає повноваження представника [12, с.147; 1, с.227228].
У зв'язку з таким поділом представництва
на види доцільно звернутися до класифікації
правовідносин на відносини публічного та приватного права, яка у сучасній юриспруденції має
важливе значення, зокрема, для розгляду правових явищ у їх взаємозв'язку з визначенням правового статусу особи, встановленням засад реалізації нею прав та обов'язків тощо [13, с.15-22;
14, с.134; 15, с.56-58]. При цьому варто зробити
застереження відносно того, що, хоча право в
цілому має офіційний, державний і у цьому сенсі
публічний характер, але поняття "публічне" може застосовуватися у юриспруденції також і в
більш вузькому значенні. У цьому значенні поняття "публічне" стосується лише тієї частини
права, котра стосується функціонування держави
як суб'єкта правовідносин.
Характерними рисами приватного права є
рівність учасників відповідних відносин, їхня
ініціативність при встановлені правовідносин,
вільний розсуд при обранні правил поведінки,
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прямо не заборонених законодавством тощо. З
врахуванням цього, приватне право визначають
як сукупність правил і норм, що визначають статус і засади захисту інтересів окремих осіб, які
не є фігурантами держави, не знаходяться у відносинах влади - підпорядкування стосовно одне
одного, рівноправно і вільно встановлюють собі
права і обов'язки у відносинах, що виникають з
їх ініціативи [16, с.5].
Визначальною рисою публічного права є
імперативний метод регулювання відносин,
складовими частинами якого є жорстка окресленість поведінки суб'єктів, застосування заборони
дій як методу її формування, використання таких
стимулів, як примус, тощо [17, с.48-50]. Публічне право можна визначити, як сукупність правових норм, що складають функціонально-структурну систему, яка з метою захисту публічних
інтересів за допомогою розпоряджень імперативного характеру регламентує відносини за участю держави, а також між суб'єктами, які є фігурантами держави або знаходяться у відносинах
влади і підпорядкування [18, с.82-88].
З врахуванням вказаної дихотомії "приватне право - публічне право" правовідносини
представництва також можна поділити на відносини приватного та публічного права або вести
мову про публічні та приватні правовідносини
представництва. При цьому добровільне представництво за своїм характером є завжди приватноправовим, у той час як обов'язкове представництво може бути іноді приватноправовим, але
частіше є публічно-правовим, що виражається у
характері інтересів, що підлягають захисту, підставах виникнення, значенні волі сторін, межах
розсуду представника у виборі поведінки тощо.
Якщо підставою виникнення добровільного
представництва є така типова для приватного
права категорія, як договір, то для обов'язкового
представництва підставами виникнення є категорії публічного права: адміністративний акт, прямий припис закону та ін. Цим визначаються і
особливості передумов виникнення та складу
правовідносин представництва. Зокрема, правосуб'єктність у сфері приватного права і публічного права не є однаковою. У сфері публічного
права вона визначається на засадах субординації і
підпорядкування, компетенції державних органів і
посадових осіб, з одного боку — а з іншого - пасивної, як правило, правосуб'єктності підвладних
осіб, окресленням кола їх обов'язків та відповідальності владними актами державних органів і посадових осіб.
38

Має значення такий поділ і при характеристиці суб'єктного складу представництва, де традиційно виокремлюють три категорії суб'єктів: той,
кого представляють; представник; треті особи. У
якості третьої особи може виступати будь-який
суб'єкт права. Що стосується того, кого представляють, то існує думка, що це може бути будьякий суб'єкт цивільного права, у тому числі повністю недієздатний громадянин або юридична
особа незалежно від наявності дієздатності [1,
с.224]. При цьому іноді уточнюють, що можливість бути тим, кого представляють, у людини
виникає з моменту народження, так само як
юридична особа може виступати у якості такого
суб'єкта з моменту її організації у встановленому
порядку [6, с.26]. Але слід мати на увазі, що це
загальне положення, яке стосується представництва
взагалі, але має бути диференційоване для випадків
обов'язкового (публічного) та добровільного (приватного) представництва. При обов'язковому представництві тим, кого представляють, дійсно може
бути й недієздатний, бо воля його значення не має,
а головною метою представництва є захист публічного інтересу (правопорядку).
Але при добровільному представництві, де
захист приватного інтересу залежить від волевиявлення того, кому він належить, до принципала (особи, яку представляють) висуваються
певні вимоги. Зокрема, при добровільному представництві припускається наявність і дієздатності особи, яку представляють. Це пов'язано з
тим, що вона виражає свою волю, вдаючись до
застосування представництва і обираючи собі
представника. Отже, у волевиявленні представника при укладенні угоди виражається і воля тієї
особи, від імені якої він виступає. Сказане певною мірою стосується і представника, який є ще
одним учасником внутрішніх правовідносин
представництва. При обов'язковому (публічноправовому) представництві воля представника
для встановлення внутрішніх правовідносин
представництва значення практично не має. У
той час як добровільне (приватноправове) представництво є результатом договору між представником і тим, кого представляють.
Розрізнення приватних та публічних правовідносин представництва має важливе значення також для характеристики такого елементу
правовідносин як їх зміст, що складається з суб'єктивних прав та юридичних обов'язків сторін.
Суб'єктивне право, яке є мірою дозволеної поведінки управоможеної особи, має свою структуру,
може складатися з деяких правомочностей, тобто
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окремих юридичних можливостей, що складають
разом міру дозволеної поведінки особи.
Поширеною є точка зору, згідно якій до змісту суб'єктивного права, як правило, входить три
правомочності: право вимагати від іншої особи виконання обов'язку, тобто право на "чужі" дії; право
на "свої"" позитивні дії - можливість власної юридичне значущої активної поведінки; право вимагати захисту - можливість привести в дію апарат
примусу проти зобов'язаної особи. Стосовно правовідносин добровільного представництва, що є
категорією приватного права, положення про
суб'єктивні права і обов'язки, на нашу думку, виглядає таким чином. Головним суб'єктивним
правом того, кого представляють, є право на
представництво і захист його інтересів представником перед усіма третіми особами або стосовно
конкретних третіх осіб, вказаних у договорі про
представництво. Цьому суб'єктивному праву того, кого представляють, відповідає обов'язок
представника діяти відповідно до умов угоди,
укладеної між ним і принципалом.
Головним суб'єктивним правом представника є надане йому тим, кого він представляє,
повноваження діяти від імені останнього у відносинах з третіми особами. Існує точка зору, що
повноваження представника є суб'єктивним правом, якому не відповідає конкретний обов'язок
якої-небудь особи - ні особи, яку представляють,
ні третіх осіб [1, с.226]. Але прийнятною така
позиція може бути лише щодо обов'язкового
представництва, де виникають публічні правовідносини, що на певному етапі їхнього розвитку
можуть не мати повного суб'єктного складу, бо
мають дещо абстрактний характер.
Що стосується правовідносин добровільного представництва, то вони складаються між
конкретними особами, між якими укладено договір про представництво, і тому правовідносини
тут мають абсолютно визначений характер. Тому погодитися із згаданою позицією щодо добровільного (приватноправового) представництва, на нашу думку, не можна. Повноваженню,
як суб'єктивному праву представника у внутрішніх правовідносинах добровільного представництва відповідає обов'язок принципала прийняти виконане, зокрема, прийняти на себе наслідки угоди, укладеної представником з третьою
особою у межах повноважень. Може існувати також обов'язок принципала надати представникові
документи про повноваження. Отже внутрішні
правовідносини добровільного представництва, як

правовідносини приватного права, характеризуються взаємністю прав та обов'язків їхніх суб'єктів.
Що ж стосується публічних правовідносин
представництва, то тут на перше місце витупає
не суб'єктивне право представника, а його обов'язок діяти від імені того, кого він представляє.
Характерними особливостями юридичних обов'язків є їхня однозначність за змістом, імперативність, забезпеченість юридичними механізмами,
наявність у іншої особи або осіб права вимоги
виконання обов'язку, що виникає при невиконанні або неналежному виконанні обов'язку.
Юридичний обов'язок встановлюється як у інтересах уповноваженої особи, так і у інтересах усієї держави в цілому. Структура юридичного обов'язку відповідає структурі суб'єктивного права,
виступаючи його своєрідною зворотною стороною. Отже, у структурі юридичного обов'язку ми
можемо виділити такі вимоги ("необхідності"):
вчинити певні дії або утриматися від них; зазнати негативних наслідків невиконання свого обов'язку; відреагувати на звернені до неї вимоги
особи, що має відповідне суб'єктивне право. Думається, що перша "необхідність" - вчинити певні активні дії або утриматися від них - містить в
собі і вимогу не перешкоджати уповноваженій
особі у користуванні своїм суб'єктивним правом.
Взаємна зворотність суб'єктивних прав та
юридичних обов'язків ставить питання про первинність однієї з цих категорій. На нашу думку, і
ця проблема має вирішуватися з врахуванням
поділу права на приватне та публічне. У приватному праві, звичайно, первинним є суб'єктивне
право. У публічному праві, де домінує публічний
інтерес, перевага має надаватися юридичному
обов'язку. Стосовно правовідносин представництва це виглядає таким чином. У добровільному
представництві первинним є суб'єктивне право
принципала вимагати від представника, щоб той
захищав його інтереси, шляхом вчинення юридичних дій, передбачених угодою сторін. У свою
чергу, для представника первинним є можливість
реалізувати повноваження, надане йому принципалом. Відповідно і одне і друге право урівноважуються обов'язками щодо другої сторони, без чого
не могло б існувати і саме правове відношення. У
публічних правовідносинах (при обов'язковому
представництві) первинним є обов'язок представника діяти відповідно до припису адміністративного акту, закону. Його право на вчинення угод
у цьому випадку виступає лише як засіб забезпечення виконання цього обов'язку.
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Таким чином, врахування поділу права на
приватне та публічне дозволяє більш точно визначити сутність категорії представництва, зміст
відповідних правовідносин, а отже обрати відповідний юридичний інструментарій для досягнення мети реалізації суб'єктивних прав та обов'язків, а також захисту публічного інтересу і
підтримання правопорядку, яку має представництво, як соціальне явище.
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МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ У СФЕРІ ПРАЦІ
Міжнародними договорами України визнаються міждержавні, міжурядові та міжвідомчі
угоди, що укладаються з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення
мети, завдань і принципів зовнішньої політики
України, закріплених у Конституції України.
Міжнародні договори, незалежно від їх форми та
найменування – угоди, конвенції, пакти, обміни
листами або нотами, а також інші форми та найменування, укладаються, виконуються і денонсуються відповідно до Закону України “Про
міжнародні договори України” від 22 грудня
1993 року [2].
У юридичній літературі переважає точка
зору про необхідність поділяти міжнародне право на галузі. Однією з таких галузей визнається
міжнародне трудове право [7, С.327; 6, С.107; 8,
С.123; 9, С.49], яке характеризується загальністю
і сталістю, містить систему міжнародних соціально-трудових гарантій, створює загальний правовий простір, є основою для зближення соціально-економічних структур держав. Міжнародне
трудове право формується як результат діяльності суб’єктів міжнародного права. В основі цієї
діяльності лежать права людини та громадянина.
Ідея універсальності прав людини сприймається і
внутрішнім правом держав та реалізується в
міжнародному праві шляхом поповнення суб’єктивного складу міжнародних правових відносин.
До недалекого минулого існувала думка,
що суб’єктом міжнародного права може бути
лише держава, а не людина. Право людини на
захист припускає можливість оскарження рішень
держави. Міжнародна правосуб’єктність людини
базується на приматі людських цінностей і випливає з учень мислителів давнини: піфагорійці
тлумачили рівність усіх людей як належний
стан. Сократ, Платон та Аристотель вважали рівність як принцип справедливості. Піфагору належить знаменита соціальна формула: “міра всіх
речей – людина”. Рівність усіх людей та їх
суб’єктивні права відстоювали Ликофоп та Модзи. Юристи Риму вважали, що всі люди народжуються вільними, а рабство настає за правом
народів. Емануїл Кант вважав, що свобода полягає в тому, щоб кожний завжди відносив себе до
людства в своїй особі та в особі всякого іншого,

так як і мету, і ніколи не відносився до неї тільки
як до засобу. Визнання примату загальнолюдського фактора над формально-державним є висхідним пунктом загальної концепції прав людини вважав також Н.Неновськи [10, С.39-44].
У сучасних міжнародних актах склався
правовий статус людини як суб’єкта міжнародного права. В статті 55 глави 12 Статуту ООН
говориться про повагу до прав людини. Всі держави зобов’язані заохочувати загальну повагу та
дотримання прав і свобод людини. Преамбула
Загальної декларації про права людини (ООН,
1948) пронизана ідеєю визнання гідності, що
властива всім членам людської сім’ї, та рівних
невід’ємних прав, які є основою свободи, справедливості та загального миру. Стаття 2 Загальної декларації закріплює, що кожна людина повинна володіти всіма свободами, і не повинно
бути ніяких відмінностей на підставі політичного, правового, міжнародного статусу країни
або території [1].
У міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права (ООН, 1966 р.) наголошено, що ці права випливають із притаманній
людині особистій гідності. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод
вміщує детальний перелік прав людини, а Європейська соціальна хартія (Рада Європи, 1961 р.)
[4] вказує на необхідність прийняття економічних та соціальних програм, які б забезпечували
реалізацію прав людини [11, С.26, 29-46, 85].
Тезисний огляд основних міжнародних актів показує підвищення ролі людини на міжнародній арені як суб’єкта міжнародного права,
тому в формуванні міжнародного і внутрішньодержавного права велика увага за останні роки
приділяється правам людини. В Україні людина
визнана суб’єктом міжнародного права і нормотворчості, оскільки законодавчо санкціоновано
міжнародне договірне нормування на рівні підприємств і підприємців.
У галузі трудового права співвідношення
міжнародних договорів про працю і законодавства України визначено статтею 81 КЗпП України, якою передбачено, що в разі встановлення
міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, інші правила,

Науковий вісник Чернівецького університету. 2002. Випуск 147. Правознавство.

41

Міжнародні договори у сфері праці

ніж їх містить законодавство України про працю,
застосовуються правила міжнародного договору
або міжнародної угоди. Україна є учасником
міжнародного співробітництва в галузі трудових
відносин і відносин соціального страхування,
членом Організації Об’єднаних Націй (ООН),
Міжнародної Організації Праці (МОП), Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та ряду
інших міжнародних організацій. Держава забезпечує зазначеним організаціям належні умови
діяльності на території України, сприяє розширенню і поглибленню участі України у заходах,
що проводяться міжнародними організаціями.
Відповідно до своїх міжнародно-правових
зобов’язань держава бере участь у реалізації
міжнародних програм зайнятості населення:
здійснює обмін економічною і правовою інформацією, сприяє професійним і науковим контактам працівників сфери праці та соціального
страхування, обміну прогресивними методами і
технологіями, діяльності спільних підприємств;
організовує спільну підготовку фахівців, розвиває і підтримує інші форми міжнародного співробітництва, що відповідає міжнародному праву
і національному законодавству.
Підприємства, установи, організації, громадяни та їх об’єднання мають право відповідно
до чинного законодавства самостійно укладати
договори (контракти) з іноземними юридичними
та фізичними особами на будь-які форми співробітництва, що не заборонені законом, брати
участь у діяльності відповідних міжнародних
організацій, здійснювати загальноекономічну
діяльність. Міжнародні договори України можуть бути двосторонніми та багатосторонніми.
Вони укладаються від імені України, Уряду
України та міністерств або інших центральних
органів державної виконавчої влади України.
Поняття “укладення міжнародного договору України” пункт 2 статті 1 Закону України
“Про міжнародні договори України” від 22 грудня 1993 року [2] визначає як ведення переговорів з метою підготовки тексту міжнародного договору, прийняття цього тексту чи встановлення
його автентичності та висловлення згоди на обов’язковість міжнародного договору для України.
Рішення про проведення переговорів і про підписання міжнародних договорів, які укладаються
від імені України, приймаються Президентом
України; щодо договорів, які укладаються від
імені Уряду України – Урядом України; щодо
договорів, які укладаються від імені міністерств
та інших центральних органів державної вико42

навчої влади України, - в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Від імені України положення, що мають
відношення до правового регулювання праці, можуть містити договори, що стосуються прав та
свобод людини, про участь України в міждержавних союзах та інших міждержавних об’єд-наннях (організаціях або системах). Прикладами таких договорів може бути Угода між державамиучасниками Співдружності Незалежних Держав
про соціальні та правові гарантії військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби і
членів їх сімей, що підписана 14 лютого 1992 р.
у м. Мінську. Ця Угода укладена між Азербайджанською Республікою, Республікою Вірменія,
Республікою Білорусь, Республікою Казахстан,
Республікою Таджикистан, Республікою Молдова, Російською Федерацією, Туркменистаном,
Республікою Узбекистан та Україною, виходячи
з необхідності вжиття необхідних заходів для
забезпечення соціального і правового захисту
військовослужбовців, осіб, звільнених з військовою служби, і членів їх сімей; надання можливості військовослужбовцям перевестись для проходження військової служби або звільнитися в
запас (відставку) з однієї держави Співдружності
до іншої; створення військовослужбовцям певного рівня життя і умов для виконання обов’язків військової служби, а також правової основи
для здійснення цих заходів.
Угодою передбачено, що за військовослужбовцями, особами, звільненими з військової
служби, які проживають на території державучасників Співдружності, а також членами їх
сімей зберігається рівень прав і пільг, що встановлені раніше законами та іншими нормативними актами бувшого Союзу РСР. Одностороннє
обмеження зазначених прав і пільг військовослужбовців, осіб, які звільнені з військової служби, і членів їх сімей не допускається.
Держави Співдружності своїм законодавством встановлюють та забезпечують всю повноту політичних, соціально-економічних і особистих прав та свобод військовослужбовцям,
особам, звільненим з військової служби, і членам
їх сімей відповідно до норм міжнародного права
зберігають громадянство держави-учасника
Співдружності, яке вони мали до призову на військову службу, працевлаштовуватись у державних органах, підприємствах, установах і організаціях після звільнення з військової служби.
На підставі цієї угоди від 14 лютого 1992
року держави-учасники Співдружності Незалеж-
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них Держав підписали Протокол, яким передбачали встановити в 1996 році законодавчими актами держав-учасниць Співдружності, де це ще
не здійснено, порядок поховання загинувших
(померлих) військовослужбовців, перелік лікувальних послуг, що надаються державою, норми
і порядок оплати витрат грошових коштів на перевезення тіла, поховання, виготовлення і встановлення пам’ятників тощо.
7 жовтня 1996 р. у м.Мадриді укладено
Угоду між Україною та Королівською Іспанією
про соціальне забезпечення громадян. Угода застосовується: в Україні – у законодавстві щодо
соціального забезпечення населення про пенсії
за віком, по інвалідності та в разі втрати годувальника; на допомогу по тимчасовій непрацездатності; допомогу у зв’язку з нещасним випадком
на виробництві; на поховання; допомогу сім’ям з
дітьми; соціальні пенсії.
В Іспанії Угода застосовується у законодавстві щодо системи соціального забезпечення
про допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю внаслідок загального захворювання,
будь-яких нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом та материнством; допомогу по інвалідності, за віком, в разі смерті та в разі втрати
годувальника; допомогу у зв’язку з нещасними
випадками на виробництві; допомогу для сімей.
26 лютого 1998 року в м. Києві укладено
Договір між Україною та Латвійською Республікою щодо співробітництва в галузі соціального
забезпечення. За цим договором сторони зобов’язалися надавати на своїй території постійно
проживаючим громадянам іншої сторони, а також членам їх сімей, незалежно від їх громадянства, одинакові права зі своїми громадянами, як
стосовно поширення на них законодавства, так і
стосовно прав на соціальне забезпечення.
Переважна більшість міжнародних договорів про працю укладаються між урядами країн.
Їх мета визначається в преамбулі угоди: прагнення до всебічного розвитку співробітництва
між країнами в галузі трудової діяльності та соціального захисту громадян, подальшого розвитку міждержавних відносин (Угода між Урядом
України та Урядом Російської Федерації від 14
січня 1993 р.; Угода між Урядом України та
Урядом Республіки Молдова про трудову діяльність та соціальний захист громадян від 13 грудня 1993 р.; Угода Урядів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про співробітництво в галузі міграції та соціального захисту трудівників-мігрантів від 15 квітня 1994 р.;

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь від 17 червня 1996 р.; Угода між
Урядом України та Урядом Республіка Вірменія
від 17 червня 1995 р. про трудову діяльність та
соціальний захист громадян, які працюють за
межами своїх держав); прагнення до всебічного
розвитку співробітництва з питань соціального
захисту сімей з дітьми громадян, які працюють і
навчаються на території одна одної, про подальший розвиток міжнародних відносин (Угода між
Урядом України та Урядом Російської Федерації
від 14 січня 1993 р.); розвиток співробітництва в
галузі соціального забезпечення (Договір між
Урядом України і Урядом Естонської Республіки
від 20 лютого 1997 р.); взаємне прагнення до
зміцнення та розвитку економічних зв'язків, бажання з урахуванням потреб ринку праці забезпечити необхідні умови для трудової діяльності
громадян, захисту їх прав і гарантій (Угода між
Урядом України та Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам від 8 квітня 1996 р.; Угода між
Урядом України та Урядом Республіки Польща
про взаємне працевлаштування працівників від
16 лютого 1994 р.). Аналогічні Угоди укладено
між Урядом України та Урядом Чеської Республіки; Урядом України та Урядам Словацької Республіки про взаємне працевлаштування громадян.
Якщо звернутися до змісту зазначених вище Угод, то підписана в м. Москві Угода між
Урядом України та Урядом Російської Федерації
про трудову діяльність і соціальний захист громадян від 14 січня 1993 р. поширюється на осіб і
членів їх сімей, які є громадянами або постійно
проживають на території однієї з держав та здійснюють свою трудову діяльність на умовах найму на
території іншої держави. Вік особи, з якого допускається прийняття на роботу громадян, визначається законодавством країни працевлаштування.
Сторони заохочуватимуть і сприятимуть,
де це можливо, розвиткові прямих контактів і
співробітництва між урядовими структурами,
університетами, науково-дослідними центрами,
установами, приватними компаніями та іншими
організаціями обох країн. Кожна сторона призначає координаційне відомство та виконавчого
секретаря для ведення адміністративних питань
і, де це можливо, забезпечення належного нагляду та координації діяльності за умовами даної
угоди [5].
Порядок укладення міжнародних договорів
України регулюється Законом України від 22
грудня 1993 року [2]. Відповідно до цього Закону пропозиції Уряду України щодо укладення
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міжнародних договорів подає і Міністерство закордонних справ України. Інші міністерства і
центральні органи державної виконавчої влади
пропозиції Уряду щодо укладання міжнародних
договорів подають разом з Міністерством закордонних справ України або за погодженням з ним.
У пропозиціях обґрунтовується необхідність укладення міжнародного договору, визначаються можливі політичні, правові, матеріальні та фінансові
наслідки його укладення, вказуються суб'єкти виконання міжнародного договору. До пропозицій
додається проект міжнародного договору.
Статтею 17 Закону України від 22 грудня
1993 року ще раз наголошено, що укладені належним чином і ратифіковані міжнародні договори України становлять невід’ємну частину національного законодавства України і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України укладення, якого відбулось у формі закону, встановлено інші правила, ніж ті, що
передбачені законодавством України, то застосовуються норми міжнародного договору України.
До міжнародних правових актів, що застосовуються на території України слід віднести
також акти законодавства бувшого Союзу РСР,
які можуть застосовуватись відповідно до постанови Верховної Ради України “Про порядок
тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР" від 12 вересня.1991 р. [3] до прийняття відповідних актів
законодавства України, за умови, що вони не суперечать Конституції та законам України. Але це

не означає, що акти законодавства, що приймаються Верховною Радою України, повинні відповідати законодавству бувшого Союзу РСР.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Як правило, можливість розірвання договору купівлі-продажу пов'язана з порушенням
сторонами своїх договірних зобов’язань. Як правило, невиконання обов’язків саме продавцем
тягне за собою розірвання договору. Так, відповідно ст.229 ЦК, невиконання продавцем обов’язку при передачі покупцю товару попередити
останнього про права третіх осіб на продавану
річ дає право покупцю вимагати розірвання договору купівлі-продажу. Це пов’язано з тим, що
права третіх осіб обмежують можливість її використання покупцем. Так, при продажі заставленої речі продавець зобов’язаний попередити
покупця про заставу, оскільки ст. 110 Закону
України “Про заставу” надає заставодержателю
право вимагати від покупця таку річ. Ст. 268 ЦК
передбачає, що договір найму зберігає силу і випадку переходу права власності на майно, здане
в найом, від наймодавця до іншої особи. Оскільки в даному випадку покупець, як новий власник, не зможе в певній мірі реалізувати своїх повноваження власника (наприклад, проживати в
квартирі, як здана в найом).
Проблеми застосування ст.229 ЦК можуть
виникнути в тих випадках, коли права третіх
осіб, про які покупець не знав і повинен був знати, поширюється не на всю річ, яка є предметом
договору купівлі-продажу, а на її частину. В даному випадку потрібно спеціальне правове регулювання. Наприклад, таке регулювання передбачено законодавством Франції [6, с.372]. На
нашу думку необхідно встановити наступний
порядок.
Якщо права третіх осіб поширюються на
частину речі, необхідно, по-перше, вияснити чи
можна відділити дану частину без пошкодження
всієї речі. При позитивній відповіді необхідно
встановити, чи був договір купівлі-продажу
укладений покупцем при відсутності даної частини речі чи ні. Якщо буде встановлено, що договір купівлі-продажу не може бути укладеним
при відсутності даної частини, - покупець має
право вимагати або зменшення купівельної ціни
товару або розірвання договору. Якщо буде
встановлено, що договір можна було б укласти і
при відсутності даної частини (наприклад, при-

дбаний автомобіль, в якому автомагнітола належить третій особі) покупець може вимагати лише зменшення ціни товару. Зокрема, у випадку
неповної комплектності транспортного засобу
він підлягає уцінці [5]. Якщо ж буде встановлено, що взагалі від речі не можна відділити частину, яка була об’єктом договору, то в даному
випадку покупець однозначно має право вимагати розірвання договору. Дані ситуації виникають у тому випадку, коли предмет договору купівлі-продажу перебуває в спільній власності.
Тому, на нашу думку, такі положення необхідно
закріпити в законодавстві, але вони повинні застосовуватись, тільки якщо з закону або договору купівлі-продажу не випливає інше.
В більшості випадків сторонам надається
право розірвати договір в односторонньому порядку шляхом односторонньої відмови. Це викликано необхідністю оперативного реагування
на порушення контрагентом умов договору. Покупець має право розірвати договір в односторонньому порядку в таких випадках: у випадках
відмови продавця передати покупцю проданий
товар (ст. 231 ЦК); у випадках невиконання продавцем обов’язку по передачі товару, проданого
в розстрочку (п.12 Правил торгівлі в розстрочку)
[4]; у випадках, якщо продавець не передає або
відмовляється передати покупцю приналежності,
які відносяться до товару або документи, які він
повинен був передати у відповідності з законом
або іншими правовими актами або договором
купівлі-продажу. Але право розірвати такий договір надається в тому випадку, якщо продавець
не передав указані документи або приналежності
в назначений самим покупцем строк; у випадках
істотного порушення вимог щодо якості товару.
Покупець вправі розірвати договір у зв’язку з
суттєвим порушенням вимог щодо якості товару
за умови, що відповідні недоліки товару були
виявлені в строки, встановлені ст.235 ЦК; у випадку надання недостовірної або неповної інформації про товар, його виробника, якщо це викликало придбання товару, який не має необхідних властивостей, необхідних покупцю (ст. 18
Закону України “Про захист прав споживачів”).
У всіх випадках розірвання договору, коли товар
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переданий покупцю, покупець повинен повернути сам товар продавцю, а продавець повертає
сплачену за товар грошову суму.
Продавець має право вимагати розірвання
договору за таких умов: у випадку, якщо покупець в порушення закону, інших правових актів
або договору купівлі-продажу не приймає товар
або відмовляється його прийняти (ст.232 ЦК).
Але продавець не може скористатися цим правом в
тих випадках, коли покупець має право вимагати
заміни товару або розірвати договір купівлі-продажу; у випадках, якщо покупець в порушення
договору купівлі-продажу відмовляється оплати
товар (ст. 232 ЦК). Однак якщо товар покупцю
фактично переданий, то продавець не може розірвати договір купівлі-продажу, оскільки право
власності у покупця за загальним правилом, виникає з моменту передачі товару, але він має
право вимагати оплатити товар і сплатити відсотки у зв’язку з несвоєчасним виконанням грошового зобов’язання у відповідності зі ст.214 ЦК; у
випадку невиконання покупцем обов’язку попередньо оплатити товар, якщо такий обов’язок
передбачений договором купівлі-продажу. Продавець також має право вимагати відшкодування
збитків. Але дане правило не застосовується до
договору роздрібної купівлі-продажу.
Особливості розірвання договору роздрібної купівлі-продажу пов’язані з тим, що продавець є професійним учасником майнових відносин. Вважається, що він має специфічні знання
відносно товарів, торгівлею якими він займається. Покупець, що придбав товар, який призначений для особистого, сімейного, домашнього або іншого використання, не пов’язаного з
підприємницькою діяльністю, вважається таким,
що немає таких знань. У зв’язку з цим на продавця покладаються додаткові обов’язки, порушення яких дає покупцю додаткові підстави для
розірвання договору. Тому, як зазначав А.Ю. Кабалкін [9, с.144], відповідальність за договором
купівлі-продажу в роздрібній торгівлі – це в основному відповідальність продавця. Особливості
розірвання договору роздрібної купівлі-продажу
є також те, що в деяких випадках законом надається покупцю право на розірвання договору і
при відсутності порушень зі сторони продавця.
У тих випадках, коли покупцем по договору роздрібної купівлі-продажу є громадянин, розірвання договору регулюється також Законом
“Про захист прав споживачів”[2]. Даний закон
покупця називає споживачем.
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Одним із основних обов’язків продавця по
договору роздрібної купівлі-продажу є надання
покупцю необхідної та достовірної інформації
про товар, який надається для продажу. Така інформація повинна відповідати встановленим законом, іншими правовими актами вимогам до
змісту і способу надання такої інформації. Якщо
договір роздрібної купівлі-продажу був укладений, але покупцю не була надана можливість
отримати в місці продажу інформацію про товар,
він вправі відмовитись від виконання договору,
розірвати тим самим договір і вимагати повернення сплаченої за товар суми і відшкодування
інших збитків. До інформації про товар входить:
позначення стандартів, відомості про основні
споживчі властивості (для продуктів харчування
– склад), ціну, умови придбання, дату виготовлення, гарантійні зобов’язання виробника, правила використання, термін придатності, сертифікацію, інформацію про виробника. Така інформація міститься у технічній документації, що додається до товарів, на етикетці, маркуванні або
доводиться до відома покупців іншим способом.
Покупець відповідно до п.4 ст. 18 Закону
України “Про захист прав споживачів” має право
розірвати договір і вимагати повного відшкодування збитків також у випадку, якщо ненадання
належної інформації викликало неможливість
використання придбаного товару за призначенням і належна інформація на вимогу споживача
не надана йому в розумно короткий термін (але
не більше місяця). На споживачу лежить обов’язок повернути товар продавцю. Ситуація,
коли внаслідок надання неналежної інформації
про товар виникли недоліки товару після передачі його споживачу, прирівнюється до продажу товару неналежної якості. Ст.234 ЦК (ст.
14 Закону “Про захист прав споживачів”) надає
покупцю право розірвати договір купівлі-продажу у випадку продажу йому речі неналежної
якості, якщо недоліки не були обумовлені продавцем. При цьому споживач зобов’язаний повернути товар з недоліками. Однак у відношенні
технічно складних товарів вимога про розірвання
договору купівлі-продажу може бути висунута лише у випадку наявності суттєвих недоліків.
Відповідно до закону, суттєвий недолік –
це недолік, який робить неможливим або недопустимим використання товару у відповідності з
його цільовим призначенням, або не може бути
усунений у відношенні даного споживача або
для його усунення вимагаються великі затрати
праці і часу, або робить товар іншим, ні ж перед-
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бачено договором, або з’явиться недолік знову
після його усунення. Споживач також має право
вимагати повного відшкодування збитків, спричинених йому внаслідок продажу товарів неналежної якості. Умова про якість товару повинна
бути обумовлена договором. Якщо в договорі
відсутні умови про якість, то річ за якістю повинна відповідати вимогам, що звичайно висуваються. Якість повинна відповідати стандарту,
технічним умовам або зразкам, встановленим
для речей такого роду. Нормативні вимоги відносно якості товарів встановлюється відповідно
до Декрету Кабінету Міністрів “Про стандартизацію і сертифікацію” [3] такими видами нормативних документів: державними стандартами
України; галузевими стандартами; технічними
умовами; стандартами підприємств.
Вимога про розірвання договору і відшкодування збитків, спричинених розірванням договору купівлі-продажу, підлягає задоволенню негайно, але у випадку необхідності перевірки якості – протягом 14 днів або за домовленістю сторін. Для відновлення своїх порушених прав покупець повинен дотриматися певного порядку
здійснення відшкодування. Вимоги покупця розглядаються продавцем після подання покупцем
квитанції, товарного чи касового чека або іншого
письмового документа, а на товари, на які встановлені гарантійні терміни, – технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює.
Оскільки дані документи підтверджують укладення договору саме з цим продавцем. Однак
законодавством чітко не визначено ситуація, коли у споживача відсутній товарний чек або інший відповідний документ. На нашу думку, це
не є підставою для відмови в захисті його прав.
Оскільки договір купівлі-продажу в роздрібній
торгівлі, як правило, укладається в усній формі,
час укладення договору збігається з його виконанням, тому покупець має право довести факт
покупки товару за допомогою показів свідків, які
оцінюються судом у сукупності зі всіма зібраними по справі доказами. Такої позиції дотримується і судова практика. У випадку виникнення
спору про причини виникнення недоліків товару
продавець зобов’язаний провести експертизу товару за свій рахунок. Та якщо експертиза встановить, що недоліки виникли після передачі товару споживачу внаслідок порушення ним встановлених правил користування, зберігання або
транспортування товару, дії третіх осіб або непереборної сили, споживач зобов’язаний відшкодувати продавцю витрати на проведення експер-

тизи, а також пов’язані з її проведенням витрати
на зберігання і транспортування товару. Та споживач має право оскаржити висновок експертизи
в судовому порядку.
Споживач має право висувати вимоги про
розірвання договору і відшкодування збитків,
якщо відповідні недоліки були виявленні протягом 6 місяців з дня передачі майна покупцю, а
якщо на товар встановлені гарантійні строки , то
протягом цих гарантійних термінів. За прострочу
задоволення вимог про розірвання договору і
відшкодування збитків законодавством передбачена можливість стягнення неустойки за прострочення виконання вимог покупця. Ціна товару визначається з його вартості на час висунення відповідної вимоги, а у разі зниження ціни
– з вартості товару на час купівлі. Отже, продавець прямо зацікавлений врегулювати спір з покупцем у досудовому порядку. Саме з питань про
виплату неустойки виникає найбільше спорів.
Якщо товар був придбаний у розстрочку, споживачу у випадку розірвання договору купівлі-продажу повертається сплачена за товар грошова сума
в розмірі виплаченого кредиту, а також відшкодовується плата за надання кредиту.
Для захисту прав покупця законодавством
передбачений також судовий порядок (механізм)
відновлення порушених прав. Позов може бути
поданий не пізніше 6 місяців з дня відхилення
претензії, а якщо претензія не заявлена – не пізніше 6 місяців з дня закінчення строку, встановленого для заявлення претензії. Як додаткова
гарантія того, що права споживачів захищаються
державою, в законі встановлено положення про
те, що споживачі звільняються від сплати державного мита за позовами, що пов’я-зані з порушенням їх прав. Крім того, їм надана можливість
подавати позови за своїм вибором або за місцем
свого проживання, або за місцем знаходження
відповідача, або за місцем виконання договору.
Також за договором купівлі-продажу в роздрібній торгівлі відповідальність може бути покладена не лише на покупця, а і на виробника товару, а також і на інше підприємство, що виконує його функції (представництво та філії), тобто
на особу, що безпосередньо не є стороною договору купівлі-продажу (п.2 ст.14 Закону “Про захист прав споживачів”). Визначення суб’єкта
відповідальності здійснюється за вибором покупця [8, с.102-103]. Але дане правило застосовується тільки щодо відшкодування збитків, у відносинах щодо розірвання договору приймає
участь лише продавець і покупець. Тому і ви-
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моги про розірвання будуть висунені тільки до
продавця.
Деякі вчені-юристи вважають істотним недоліком те, що пряма вказівка на відшкодування
збитків, завданих покупцеві продажем товару
неналежної якості, міститься лише в одному з
пунктів, яким передбачено право покупця у разі
продажу йому товару неналежної якості. В інших випадках це право не має механізму реалізації. Законодавством передбачено також розірвання договору роздрібної купівлі-продажу покупцем при відсутності будь-яких порушень зі
сторони продавця. Так, законодавством (ст.20
Закону “Про захист прав споживачів”) передбачена підстава розірвання договору, пов’язана з
правом покупця на обмін товару. Покупцю надано право протягом 14 днів з моменту передачі
йому непродовольчого товару належної якості,
якщо він не підійшов йому за розміром, формою,
габаритами, фасоном, кольором або якщо з інших причин він не може бути використаний за
призначенням. Якщо ж продавець не має необхідний для обміну товар, покупець має право розірвати договір і вимагати повернення сплаченої
за нього грошової суми, також покупець зобов’язаний повернути товар продавцеві. Це право покупець може здійснити за наявності таких
вимог: товар не споживався, збережений його
товарний вигляд, споживчі властивості, пломби,
ярлики, товарний або касовий чек. При цьому
збитки, які можуть виникнути в покупця внаслідок розірвання договору (наприклад, оплата доставки товару), продавець не зобов’язаний відшкодовувати, оскільки таке розірвання не пов’язано з порушенням продавцем своїх обов’язків за
договором. При цьому не може бути розірваним
на цій підставі договір купівлі-продажу деяких
товарів, перелік яких затверджений Постановою
Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 року.

До таких товарів відносять, зокрема, лікарські
препарати, предмети самогігієни, світлочутливі
товари, косметичні вироби, дитячі іграшки (гумові, м’які), пір'яно-пухові вироби, ювелірні вироби з коштовних металів, білизна та інші товари. Всі викладені правила застосовуються лише в
роздрібній торгівлі. І, як правило, продавцем виступає суб’єкт підприємницької діяльності.
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FEATURES OF CANCELLATION OF THE ACCORDING TO
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Summary
In the basic sales contract can be broken off behind a request of one of the parties in case of
inadequate performance of duty behind the agreement of other party. The legislation protects the rights of
the buyer more.
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ІНСТИТУТ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ
ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ В УМОВАХ ЗМІШАНОЇ ЕКОНОМІКИ
В сучасній літературі справедливо відзначається, що переваги розвитку і великого, і дрібного капіталу повинні доказуватися вільною
конкуренцією на вільному ринку [1, с.44]. Як
елемент правового статусу суб’єкта господарювання, право на участь у конкуренції обумовлене
дією принципу свободи підприємницької діяльності – “дозволено все, що не заборонено законом”.
Завдяки існуванню вказаного принципу
держава не тільки визначає міру можливої поведінки учасника ринку, але й окреслює простір
особистої поведінки з метою реалізації власного
інтересу. Однак право без надійно забезпеченого
захисту перетворюється у зведення декларативних приписів і нереальних суб’єктивних можливостей [7, с.264; 17, с.59, 207]. Тому для забезпечення захисту інтересів суб’єктів господарювання в умовах ринку держава, через використання законодавчої, виконавчої та судової гілок
влади, бере суб’єктивне юридичне право особи
на підприємницьку діяльність під свою охорону.
Обов’язок держави у підтримці економічного
порядку в суспільстві зумовлює її обов’язок здійснювати певною мірою керівництво економікою [5,
с.159]. Невід’ємним елементом останнього є інститут антимонопольного регулювання.
В чому полягає сутність інституту антимонопольного регулювання і яке займає він місце в
системі державного регулювання ринку України? Саме цим та пов’язаним спробуємо дати
відповідь в межах даної статті. А для цього дамо
коротку характеристику таких понять, як “регулювання”, “правове регулювання”, “державне
регулювання”.
Регулювання, від лат. слова “regulo”- “правило”, означає упорядкування, налагоджування,
приведення чого-небудь у відповідність з чимнебудь [9, с.90].
В межах спеціально-юридичного підходу
під правовим регулюванням розуміють різні форми юридичного впливу держави на поведінку
суб’єктів суспільних відносин [18, с.26]. Іншої
точки зору дотримуються автори академічного
видання з загальної теорії держави та права.
Розмежовуючи терміни “вплив” та “регулювання”, під правовим регулювання вони розуміють

лише одну із форм впливу права на суспільні
відносини - вплив за допомогою специфічних
правових засобів: норм права, правовідносин,
актів реалізації [9, с.91].
Розглядаючи правове регулювання як форму реалізації функцій права, О.Я.Курбатов правове регулювання розуміє як здійснюване за допомогою системи правових засобів (юридичних
норм, правовідносин, індивідуальних приписів
та інш.) результативний нормативно-організаційний вплив на суспільні відносини з метою їх
впорядкування, охорони, розвитку у відповідності з суспільними потребами [6, с.15-16]. Правове регулювання, підкреслює С.М.Рєвіна, здійснюється виключно правовими засобами, які
мають на меті гарантувати досягнення цілей, які
ставив законодавець [10, с.7].
Досліджуючи проблему адміністративноправового регулювання економічних відносин,
Н.Ю.Хаманєва зазначає, що економічна діяльність є одним із найважливіших предметів правового регулювання, що здійснюється державою.
Саме ж державне регулювання, на її думку. може розумітись у вузькому та широкому значеннях. Державне регулювання у широкому значенні – це встановлення державою загальних
правил поведінки учасників суспільних відносин
та в їх корегуванні в залежності від зміни умов.
У вузькому розумінні слово державне регулювання – це одна із функцій державного управління [16, с.30-32].
Аналогічну позицію до визначення державного регулювання економіки займають і автори
московського підручника із загальної теорії держави і права [9, с.56].
Державне регулювання, вважає В.І. Єременко, життєво необхідне для створення і постійної
підтримки балансу інтересів між учасниками
конкурентних відносин. Таке регулювання досить актуальне у світлі антимонопольного та антикримінального захисту суспільства в соціально-орієнтованій економіці [3, с.4]. Таке регулювання є особливим проявом діяльності держави, який спрямований на “створення форм
економічного порядку” [8, с.429]. Більше того,
державне регулювання економіки та підприєм-
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ницької діяльності необхідне як додатковий механізм до системи саморегулювання ринку, що
спрямований на корегування економічної поведінки в інтересах суспільства [11, с.69].
Досліджуючи організаційно-правові аспекти регулювання підприємницької діяльності в
Україні, Н.О. Саніахметова розглядає державне
регулювання економіки як одну із форм державного впливу на неї, що ґрунтується на законодавстві, реалізується шляхом встановлення заборон і застосування державними органами правил,
націлених на корегування економічної діяльності
фізичних та юридичних осіб, і підтримується
можливістю застосування правових санкцій при
їх порушенні [12, с.5-6].
Найбільш точне, на наш погляд, дає визначення
державного регулювання економіки
О.Я.Курбатов. Державне регулювання економіки– це правовий вплив, в тому числі у вигляді
правового регулювання, в сфері підприємницької
та іншої економічної діяльності з метою забезпечення публічних інтересів (інтересів суспільства та держави) [6, с.125-126]. Іншими словами, на думку автора, державне регулювання
(вплив) економіки може здійснюватись шляхом
нормотворчої, а також владної та індивідуальновизначеної (правозастосовчої) діяльності компетентних органів.
Аналізуючи основні напрямки державного
регулювання підприємницької діяльності, окреслених статтею 15 Закону України “Про підприємництво”, поряд з такими його важелями, як податкова та фінансово-кредитна політика; управління державним майном; система резервів, квот,
ліцензій, субсидій, концесій та інші норми та нормативи; програмування (планування) економічного та соціального розвитку; державна закупівля товарів та послуг та інші, законодавець
окремо виділив законодавче забезпечення свободи конкуренції, захисту споживачів від прояву
несумлінної конкуренції та монополізму.
Ведучи мову про об’єктивну обумовленість
державного регулювання економіки, К.Ю. Тотьєв в якості одного із його видів виділяє державне регулювання конкуренції. Під останнім він
розуміє цілеспрямовану державну діяльність, яка
здійснюється на основі та в межах допустимих
законодавством по встановленню та реалізації
правил господарювання на товарних та фінансових ринках з метою захисту добросовісної конкуренції та забезпечення ефективності ринкових
відносин. Важливими напрямками державного
регулювання конкуренції, на думку К.Ю. Тоть50

єва, є нормативнивний та організаційний вплив
[15, с.86].
Доктринально антимонопольне регулювання, зокрема, визначається як цілеспрямована
державна діяльність, що здійснюється на основі
та в межах допустимих чинним законодавством,
по встановленню та реалізації правил ведення
економічної діяльності на товарних ринках з метою захисту добросовісної конкуренції та забезпечення ефективності ринкових відносин [14,
с.19], або як комплекс здійснюваних державою
економічних, адміністративних та законодавчих
заходів по забезпеченню умов ефективного функціонування конкурентного ринку та недопущення його надмірної монополізації [2, с.4].
Н.О.Саніахметова дає своє визначення поняття антимонопольного регулювання як найважливішого елемента державного регулювання
економіки, що базується на законодавстві і полягає в застосуванні антимонопольними та іншими
державними органами правил формування і
сприяння конкурентному середовищу з метою
ефективного функціонування конкуренції в ринковій економіці [12, с.7].
І.Г.Спірін, Е.В.Шегай, вказуючи на основні
регулятори ринку в правовій державі ринкового
типу (ліцензування діяльності на ринку, сертифікація продукції, робіт, послуг, нормативно-правова база ринкової діяльності, встановлення та застосування норм відповідальності), особливо виділяють антимонопольне регулювання [13, с.11].
Як державне регулювання діяльності конкретних монопольних утворень шляхом централізованого встановлення кількісних та якісних показників, розуміє антимонопольне регулювання
Н.Е.Жуковська [4, с.4].
Законодавець під антимонопольним регулюванням розуміє процес обмеження монопольної діяльності, що передбачає безпосереднє державне регулювання на конкретних монополізованих ринках, або діяльності конкретних монопольних утворень шляхом централізованого
встановлення кількісних та якісних показників.
Саме так було визначено антимонопольне регулювання в п.1.Р.III Державній Програмі демонополізації економіки та розвитку конкуренції.
Отже, враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що антимонопольне регулювання
в спеціальній літературі розуміється як одна із
форм державного регулювання, як метод боротьби із порушеннями правил конкуренції.
Безпосереднім предметом інституту антимонопольного регулювання є поведінка суб’єкта
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господарювання, який займає монопольне становище на ринку або володіє ринковою владою,
тобто має здатність у певній мірі контролювати
ринок, та інституційна структура економіки на
предмет економічної концентрації. Отже, предмет інституту антимонопольного регулювання з
економічної точки зору характеризують дві групи відносин: 1) відносини, які пов’язані з монополістичною діяльністю суб’єктів господарювання на товарних ринках України; 2) відносини
в сфері антимонопольного контролю за економічною концентрацією, тобто антимонопольного
контролю за структурою ринку в цілому.
Водночас перша група відносин охоплює:
діяльність суб’єктів господарювання на товарних
ринках України в умовах його монополізації;
діяльність суб’єктів господарювання на товарних ринках України, що перебувають у стані
природної монополії; діяльність суб’єктів господарювання на суміжних ринках за участю суб’єктів природних монополій.
Процес реалізації вказаних правовідносин
характеризується органічним поєднанням організаційних та майнових елементів, публічних та
приватних інтересів.
Дані відносини складаються між учасниками ринкових операцій з питань господарської
діяльності на товарних ринках, які можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження
конкуренції. Згідно ст. 1 Закону України “Про
захист економічної конкуренції” від 11.01.2001р.
під товарним ринком розуміють сферу обороту
товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є
попит і пропозиція.
З огляду на те, що інститут антимонопольного регулювання є різновидом діяльності держави, йому ж і відводиться одна із головних ролей в процесі забезпечення максимально ефективного використання ринкових механізмів для
підтримання та захисту добросовісної конкуренції. Це узгоджується з одним із функціональних
завдань, які покладені на антимонопольні органи
– сприяння розвитку добросовісної конкуренції,
що і знайшло своє відображення в ст.3 Закону
України “Про Антимонопольний комітет України” від 26.11.1993р.
Конституція України не вживає термін
“добросовісна конкуренція”. Однак в ст. 42 Конституції України мова йде саме про підтримку
добросовісної конкуренції. Адже з точки зору
відповідності закону, справедливої ділової практики, приватних і суспільних інтересам, соціаль-

них функціям підприємництва можна оцінювати
конкуренцію як добросовісну (правомірну і заохочувальну державою діяльність) і недобросовісну (протиправні діяння).
Економічна діяльність, спрямована на недобросовісну конкуренцію, у відповідності із ст.
42 Конституції України заборонена. А звідси,
коли Конституція України гарантує підтримку
конкуренції, то мається на увазі виключно добросовісна її різновидність. Окрім того, право на
участь у добросовісній конкуренції є похідним
від права на підприємницьку діяльність як
суб’єктивного юридичного права, яке знаходиться в площині регулятивного механізму правового регулювання. Оскільки держава відповідає перед людиною за свою діяльність, змістом її
обов’язку бути гарантом підтримки добросовісної конкуренції є запровадження системи організаційно-правових заходів протидії, обмеження чи
усунення монополізму як негативного економічного наслідку, що має чи може мати місце за відсутності умов конкуренції.
Підсумовуючи результати дослідження
можна зробити висновок, що завдяки існуванню
інституту антимонопольного регулювання має
місце органічне поєднання саморегулювання
конкурентного ринку та державного впливу на
поведінку його учасників. З одного боку, це економіко-правова гарантія захисту добросовісної
конкуренції як особливої функції держави. З іншого – інститут антимонопольного регулювання
є однією із форм охорони публічних і приватних
інтересів в умовах змішаної економіки.
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Summary
The institute of antimonopoly regulation is considered as warranty of state defense of diligent competitiveness and the form of protection of public interests under conditions of mixed economy.
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ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН
З УЧАСТЮ ПРЕДСТАВНИКА
Представництво в цивільному процесі є
процесуальним засобом реалізації громадянами
права на судовий захист від посягань на честь і
гідність, життя та здоров’я, на особисту свободу
і майно, гарантований Конституцією (ст. 55) та
іншими законами України. Воно забезпечує
участь у цивільному процесі громадян і організацій, надає їм можливість використовувати
юридично грамотних осіб для ведення цивільних
вправ у суді та захисту суб'єктивних прав й інтересів [14, с.145]. Суб'єкт права майже завжди
здійснює свою правоздатність, створюючи для
себе необхідні суб’єктивні права й обов’язки
шляхом вступу в певні правовідносини, в тому
числі цивільні процесуальні. Для цього, як правило, закон надає йому засіб реалізації правоздатності – дієздатність (здатність здійснювати
свої права особистими діями). Поняття процесуального представництва використовується
тільки у правовому значенні. Це пояснюється
тим, що процесуальні відносини виникають при
юрисдикційній діяльності в суді, і вони не існують у реальному житті інакше, як у вигляді правовідношення [14, с.63].
Хоча за формою і змістом процесуальне
представництво є інститутом цивільного процесуального права, на жаль, стаття 110 ЦПК не містить визначення судового представництва, а використовує його лише у вигляді правового терміну. В теорії цивільного процесуального права
судове представництво розглядається як відносини між особами, змістом яких є представницька діяльність, тобто діяльність яка здійснюється від імені і в інтересах представлюваної
особи в суді. Тому ст. 110 ЦПК слід назвати "Судове представництво", де у ч. 1 дати поняття цього
інституту: “Судове представництво - це відносини,
в силу яких одна особа (представник) зобов'язується законом, угодою, статутом, адміністративним
чи судовим актом здійснювати процесуальні дії в
суді для захисту прав і свобод особи, яку він представляє, в межах наданих повноважень”.
Питання представництва урегульовано
окремою главою (глава 12 ЦПК). Цей інститут
широко застосовується на практиці і може здійснюватися особами, склад яких визначено ст.ст.

111, 112 ЦПК. Підставами представництва є різні
факти: факт родинних зв'язків, знайомства, членства у громадській організації тощо. Але у більшості випадків стосунки між представником і
довірителем базуються на договірних умовах:
контракт, договір, доручення і т.д. Найбільшою
популярністю користуються представники-адвокати. Аналіз судової практики проведеної у деяких районах Чернівецької, Івано-Франківської та
Хмельницької областях свідчить про те, що у
справах з участю представників майже 85 відсотків відбувається з участю адвокатів. Особливо
це по справах, які виникають з житлових, шлюбно-сімейних, цивільних, трудових правовідносин. Це не випадково, оскільки громадяни, які
беруть участь у справі стороною, бажають здійснювати свої дії під контролем правових фахівців,
тобто адвокатів. У зв'язку з цим гостро стоїть
питання про оплату послуг адвокатів малозабезпеченими громадянами. Право на судовий захист
у складних справах для непідготовлених юридично сторін, нездатних фінансувати правову
допомогу, стане практично неможливим. Тому
слід у п. 4 ст. 112 ЦПК внести доповнення такого
змісту: "Малозабезпечені громадяни при захисті
своїх порушених чи оспорюваних прав мають
право звернутися за безоплатною правовою допомогою до адвоката за рахунок коштів держави.
Порядок і умови відшкодування громадянам витрат, здійснених ними за надання їм правової
допомоги з боку адвоката, регулюються окремим
нормативно-правовим актом" (наприклад, положенням Кабінету Міністрів України).
Правова допомога громадянам у вигляді
представництва в суді на сьогодні здійснюється
також різними юридичними організаціями: фірмами, підприємствами, синдикатами тощо. Тому
серед осіб, які мають право бути представниками в
суді, необхідно у процесуально-законодавчому порядку, окремим пунктом виділити і "працівників
підприємств різних організаційно-правових форм,
які надають юридичну допомогу громадянам (а
також організаціям)".
Захист прав представником особи, яку він
представляє, це лише одна з його функцій, до
якої входять як надання правової допомоги, так і
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сприяння у захисті сторонами порушеного чи
оспорюваного права в процесі розгляду справи.
Тобто сутність процесуального представництва
полягає у процесуальній діяльності представника, а саме, в діях від імені і в інтересах довірителя в межах наданих йому повноважень.
Надавши визначаюче значення процесуальній діяльності представника, А.Ф.Клейман прийшов до висновку, що ця діяльність є суть самого представництва [9, с.96]. Не погоджуючись
з цим, інші вчені-процесуалісти (І.М.Ільїнська та
Л.Ф.Лесніцька) розглядають процесуальне представництво як правовідношення, змістом якого є
представницька діяльність [7, с.21]. Отже, у процесуальній літературі є два підходи у визначенні
представництва. За одним з них, процесуальним
представництвом вважається правовідношення, в
силу якого одна особа виконує в межах наданих
повноважень процесуальні дії від імені і в інтересах іншої особи. За іншим визначенням, представництвом визнається лише діяльність, яка спрямована на здійснення раніше вказаних процесуальних дій.
Виникає питання: представництво – це визначена процесуальна діяльність чи процесуальне право відношення, у межах якого протікає
ця діяльність? Це питання давно розглядається у
цивільно-процесуальній науці, але залишається
дискусійним. Розв’язуючи його, Е.М.Невзгодіна
правильно визначає, що між раніше зазначеними
двома визначеннями нема принципових розбіжностей, тому їх не варто протиставляти [10, с.21].
Відсутність протиріч між цими визначеннями не
означає, що вони тотожні, правильні. На наш
погляд, більше відповідає дійсності визначення
процесуального представництва як правовідношення. Участь представника сторони (третьої особи) в цивільному процесі передбачає наявність
трьох відносин, що виникають: 1) між представником і довірителем; 2) між представником і судом;
3) між довірителем і судом.
Першу групу відносин, які регулюються
матеріальним правом, називають внутрішньою
стороною представництва, а другу – відносини,
які регулюються процесуальним правом, – зовнішньою стороною представництва [5, с.107].
Якщо погодитись з такою думкою, то представництво в цивільному процесі доведеться визнати
змішаним, матерільно-процесуальним інститутом. Таке судження суперечить загальноприйнятому на сьогодні положенню про цивільно-процесуальне представництво як самостійний процесуальний інститут [15, с.236]. У процесуальній
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літературі існує точка зору, що у внутрішніх відносинах представництва розрізняють як процесуальні (наприклад, відносини по оформленню
довіреності на ведення справи), так і матеріально-правові відносини. Однак ці матеріальноправові моменти не дають підстав вважати представництво в суді одним із видів представництва
в цивільному праві. Справді між судовим представником і представлюваною особою можуть
виникнути цивільні процесуальні відносини.
Правда, в більшості випадках стверджувалося
про неоднорідність таких відносин, тобто такі
відносини є одночасно і процесуальними, і матеріальними. Зауважимо, що відносини з приводу
судового представництва є цивільними процесуальними, які в основному регулюються нормами
цивільного процесуального права, і мають певну
процесуальну спрямованість – вони виникають і
розвиваються з приводу розгляду і вирішення
справи в суді. Відносини, які пов’язані з цивільним процесом, - це цивільні процесуальні відносини. Судове представництво передбачає насамперед процесуальну діяльність представника, яка
спрямована на захист інтересів іншої особи.
Представник діє в цивільному процесі від імені
іншої особи в межах визначених повноважень.
Існуючі між представником і представлюваною
особою відносини (повноваження, функції, порядок вчинення процесуальних дій і т.д.) врегульовано нормами права ЦПК, тому за своєю
природою також є цивільними процесуальними
відносинами [3, с.142].
Щоб реалізувати отримане по закону або
дорученню довірителя право представляти від
імені і в інтересах суб'єкта представництва в судовому процесі, представник повинен вступити з
судом у визначенні процесуальні правовідношення. Ці відносини є цивільними процесуальними тому, що через них здійснюється вся представницька діяльність у процесі. Водночас, матеріально-правові відносини між представником і
довірителем слугують передумовою для виникнення представницьких правовідносин у цивільному процесі. Створивши процесуальне представництво, матеріально-правові відносини довірителя з представником не припиняються, а існують паралельно з процесуальними представницькими відносинами. Вони можуть існувати і
після припинення представницьких правовідносин, але припинення матеріально-правових відносин між довірителем і представником не завжди тягне за собою припинення і представницьких відносин у суді. Отже, відносини між до-
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вірителем і представником, і відносини між
представником і судом об'єднують генетичні, а
не структурні зв'язки. Якщо обидва ці види правовідносин склали б елементи або зміст одного
правового явища, то їх виникнення і припинення
не могло б залежати одне від одного, а, навпаки,
ці відносини виникали і припинялися одночасно.
На думку деяких учених-процесуалістів,
вступ представників у процес не породжує для
них самостійних процесуальних правовідносин з
судом і їх представницька діяльність повністю
протікає в межах тих відносин, які виникають
між судом і довірителем, тому що права та
обов’язки представників охоплюються змістом
цих відносин [8, с.134]. Але в цивільному процесі представник наділяється процесуальними
правами й обов'язками, більшість з яких він
отримує згідно із законом, незалежно від волі
довірителя. В силу цього представник виступає
як самостійний суб'єкт процесуального правовідношення не тільки по відношенню до довірителя, але й по відношенню до суду.
До висновку про самостійність представництва в цивільному процесуальному праві правова наука прийшла не зразу. Теоретичні питання представництва першочергово були розроблені в науці цивільного права, загальні положення якої широко використовувалися при подальшому вивченні представництва в цивільному
процесі. Такі порівняльні дослідження були і залишаються загалом виправданими і допустимими, тому що два ці окремих інститути представництва мають загальні риси й ознаки. Але в
ряді випадків було допущено механічне застосування положень матеріально-правового представництва до процесуального, в результаті чого
деякі вчені-юристи довгий час не знаходили в
останньому ніяких особливостей і розглядали
його як один з видів представництва в цивільному праві [12, с.76]. Пізніше це положення було
піддане критиці і визнане помилковим. У ци-вільно-процесуальній практиці утвердився погляд
на представництво по цивільних справах як на
самостійний правовий інститут, який має специфічні особливості, що відрізняють його від представництва в цивільному праві.
Різниця полягає в самому призначенні, а
точніше в цілях і завданнях представництва, по
підставам виникнення і правовим наслідкам.
В цивільному процесі до представництва звертаються тоді, коли необхідно доручити здійснення
необхідних процесуально-значимих дій іншій
особі і цим звільнитися від необхідності особис-

тої участі в цивільному процесі. За допомогою
представництва довіритель має можливість, не
здійснюючи жодних особистих дій, набувати і
здійснювати свої суб'єктивні права й обов'язки.
В цивільному праві представник пов-ністю заміщує довірителя. В цивільному обороті діє або
сам суб'єкт права, або його представник. Якщо
сам суб'єкт права може здійснити необхідні
юридичні дії, у нього немає необхідності залучати до цих дій ще й представника. В судовому
процесі, окрім повного заміщення довірителя,
широко застосовується і паралельна участь довірителя і представника в розгляді цивільних
справ. Так, ст. 110 ЦПК України надає право громадянам вести свої справи в суді особисто або через представника. Особиста участь у справі громадянина не позбавляє його права мати по цій самій
справі представника. В цьому випадку суб’єктами
цивільних процесуальних відносин з участю суду
виступають окремо і представник, і довіритель.
Однак відзначимо, що аналогічне пра-во
для юридичних осіб сформовано не зовсім вдало. В цій же ст. 110 ЦПК говориться, що справи
юридичних осіб у суді ведуть їх органи або їх
представники. Якщо виходити з букваль-ного
змісту цієї норми, то можна зрозуміти, що одночасна участь органу управління юридичної особи, наприклад, його керівника і представника
неможлива. Але, як наголошувалося раніше,
участь одного з них у процесі зовсім не виключає участь у ньому іншого. Тому в ході удосконалення процесуального законодавства варто
було б уточняти редакцію ст. 110 ЦПК України.
Отже, завданням представництва в цивільному процесі не обов'язково є заміщення довірителя його представником. Ця особливість тісно
пов'язана із завданнями, які стоять перед судовим представництвом. Завданням представництва в цивільному процесі частіше полягає у здійсненні юридичних дій. Але у випадках одночасної участі в процесі довірителя і представника
останній повинен надавати довірителю кваліфіковану юридичну допомогу. Виконуючи це завдання, представник може відстоювати і захищати
в суді тільки законні вимоги й інтереси свого довірителя та використовувати для цього законні засоби захисту прав довірителя [11, с.126].
Можна зробити висновок, що завдання
процесуальних представників такі: 1) здійснення
від імені і в інтересах довірителя процесуальних
дій; 2) надання кваліфікованої допомоги довірителю при здійсненні ним процесуальних дій;
3) оформлення процесуальних документів (по-
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зовної заяви, заяв, скарги, клопотань тощо). Процесуальне представництво суттєво відрізняється від
представництва в цивільному праві і способом визначення повноважень представників.
У цивільному праві обсяг повноважень
представника визначає сам довіритель шляхом
видачі доручення. Обсяг повноважень представника в цивільному процесі визначено в законі і
не залежать від волі довірителя. Довіритель може на додачу до цього уповноважити представника розпоряджатися своїми спеціальними процесуальними правами, які окремо визначені в ст.
115 ЦПК. Межі можливих дій представника в
цивільному праві встановлюється повноваженням, а в процесуальному праві – повноваженням
і законом одночасно [13, с.279]. Отже, цивільне
процесуальне представництво – це такі юридичні
відносини, за якими одна особа – представник
виконує на підставі повноваження, наданого йому законом, статутом, положенням або договором, процесуальні дії в цивільному судочинстві на захист прав і законних інтересів іншої особи, державних і громадських інтересів.
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THE PECULIARITIES OF CIVIL PROCEDURE RELATIONSHIP WITH THE PARTICIPATION
OF A REPRESENTATIVE (LAWYER)
Summary
The analysis of the peculiarities of the judicial Representation has been performed in the article. The
characteristic features differentiating the judicial Representation from civil law Representation have been
determined.

56

Науковий вісник Чернівецького університету. 2002. Випуск 147. Правознавство.

УДК 347.736:340.5
© 2002 р. В.В. Радзивілюк
Київський національний університет імені Тараса Шевченко, Київ
СУДОВА ПРОЦЕДУРА САНАЦІЇ У СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ
До правових засобів запобігання банкрутству боржника перш за все відносяться судові або
досудові мирові угоди, що передбачені законодавством Австралії, Австрії, Англії, Бельгії, Болгарії, Голландії, Гонконгу, Греції, Данії, Ірландії,
Іспанії, Казахстану, Канади, Китаю (в Китаї судова мирова угода є єдиним засобом запобігання
банкрутству (глава 4 [2, с.81-88]), Люксембургу,
Молдавії, Німеччини, Нової Зеландії, Норвегії,
Польщі, Португалії, Росії, Сінгапура, Сполучених Штатів Америки, України, Франції, Чехії,
Швейцарії, Швеції, Японії та ін. Мирова угода –
це процедура досягнення домовленості між боржником і кредиторами відносно порядку виконання зобов’язань боржника, що регулюється як
нормами законодавства про банкрутство (судова
мирова угода), так і нормами цивільного або торгового законодавства (позасудова мирова угода) [3, с.64-71]. Крім того, законодавством Англії
та Австралії передбачені різноманітні процедури
врегулювання боргів, в Гонконгу та Греції існують компромісні угоди, в Австрії процес компенсації та ін. Вищезазначені правові засоби запобігання банкрутству існують поряд з мировими
угодами і мають з ними багато спільного, але
відрізняються від них тими чи іншими ознаками.
До правових засобів попередження банкрутства відносяться також універсальна чи часткова цесія, яка являє собою угоду між боржником та кредиторами про передачу усіх або частини прав боржника на його майно третім особам або кредиторам для розподілу майна боржника між кредиторами. Можливість її застосування передбачена законодавством Італії, Англії
(універсальна цесія), Франції. Законодавством
Канади передбачена передача майна боржника у
довірчу власність, як засіб запобігання банкрутству під якою розуміється угода між боржником і
кредиторами про передачу всіх прав боржника
на його майно третім особам для подальшого
розподілу майна боржника між кредиторами.
Процедури добровільної ліквідації теж
відносяться до правових засобів запобігання банкрутству. При добровільній ліквідації права на
майно боржника передаються третій особі, яка
ліквідує майнові активи боржника шляхом їх
продажу та подальшого розподілу доходів від

цього продажу між кредиторами боржника. Процедури добровільної ліквідації передбачені законодавством Австралії, Бельгії, Голландії, Іспанії,
Сінгапуру та інших країн.
Не тільки цікавим, але й доцільним, як з
теоретичної (вивчення та обґрунтування можливості розширення кола національних засобів запобігання банкрутству), так і з практичної (удосконалення діючого українського законодавства
про банкрутство) точки зору буде звернення до
досвіду США, де правові засоби запобігання банкрутству представлені найбільш широко. До
них законодавство США відносить: 1) мирові
угоди (в США існують два види мирових угод,
перший – мирові угоди передбачені, законодавством про банкрутство, другий – мирові угоди за
загальним правом), тобто добровільні позасудові
угоди про знижку фіксованих вимог (наприклад,
основної суми боргу, відсотків по цьому боргу)
кредиторів до боржника, про прийняття погашення боргу простими акціями боржника та ін.
[4, с.131]; 2) відстрочки або пролонгації, що являють собою відкладення або пролонгацію кредиторами строків погашення основної суми боргу, або відсотків, або того й другого; 3) угоди
про довірчу власність, яка полягає в установленні іпотеки по відношенню до всього майна
боржника, при тому що заставне право передається у довірчу власність особі, яка розпоряджається майном в інтересах незабезпечених кредиторів та здійснює погашення зобов’язань боржника (ця процедура передбачена законодавством
деяких штатів); 4) добровільні плани участі являють собою позасудову процедуру реструктуризації боргів і можуть поєднувати вищеназвані
правові засоби запобігання банкрутству.
Законодавством США також передбачена
універсальна цесія – процедура пов’язана з передачею майна боржника цесіонарію (як правило
це один із кредиторів), реєстрацією документа
про цесію цесіонарієм у суді, оповіщенням кредиторів та погашенням зобов’язань боржника
(регулюється законодавством тих штатів, де
прийняті відповідні закони). Адміністрація доходів – процедура, що ініціюється кредитором
шляхом подання клопотання до федерального
суду, який має до боржника вимоги на суму, не

Науковий вісник Чернівецького університету. 2002. Випуск 147. Правознавство.

57

Судова процедура санації у системі заходів запобігання банкрутству

менш 10 тисяч доларів США, і знаходиться в іншому, ніж боржник, штаті. В цій процедурі судом призначається адміністратор, який керує
майном боржника (іноді під контролем комітету
кредиторів) та з отриманих доходів здійснює погашення зобов’язань боржника. Добровільна ліквідація – процедура, яка можлива, тільки коли у
боржника є зобов’язання перед обмеженою кількістю кредиторів. Застосування наведених вище
правових засобів запобігання банкрутству можливо до відкриття провадження про банкрутство.
Окремо можна виділити такий засіб запобігання банкрутству, як підготовлене банкрутство, що поєднує елементи як добровільних позасудових планів участі, так і реорганізації за главою 11 Кодексу про банкрутство США 1978 року. В цьому випадку боржник отримує згоду усіх
або більшості кредиторів на подання до суду
клопотання про банкрутство разом із підготовленим планом реорганізації. Цей план починає реалізовуватися відразу з поданням клопотання про банкрутство до суду [5, р.93-97].
До правових засобів запобігання банкрутству, що застосовуються до неспроможного боржника після відкриття провадження про банкрутство відносяться: реорганізаційні процедури
за розділом 11 Кодексу про банкрутство США;
спеціальні процедури врегулювання боргів, передбачені для муніципалітетів та інших утворень, для фермерів з регулярним річним прибутком, для фізичних осіб з регулярним річним
прибутком (розділи 9, 12, 13 Кодексу про банкрутство США); спеціальні реорганізаційні процедури, передбачені для залізничних компаній
(§§1161-1174 [6, 7]); спеціальні реорганізаційні
процедури, передбачені для банків та кредитних
установ, страхових компаній, будівельних асоціацій окремими нормативними актами. Стосовно
названих суб’єктів спеціальне законодавство
США містить цілу низку правових можливостей
запобігання банкрутству [5, р.93-97].
Правові засоби запобігання банкрутству,
що застосовуються до неплатоспроможного боржника після відкриття провадження у справі
про банкрутство, які аналогічні судовій процедурі санації за Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” 1992 року (далі за текстом – Закон України 1992 року) передбачені в
законодавстві багатьох інших країн. Наприклад,
процедура реабілітації у Греції, процедура припинення платежів у Голландії, подібна до реорганізації за розділом 11 Кодексу про банкрутство
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США, контрольоване управління в Італії, реорганізаційна процедура в Японії, прототипом якої
були положення розділу 11 Кодексу про банкрутство США. Як зазначено вище, мирові угоди,
санаційні процедури та добровільні ліквідації
об’єднані родовою ознакою – всі вони відносяться до процедур, що запобігають банкрутству
неплатоспроможного боржника.
З часів римського права і дотепер мирові
угоди являють собою процедури досягнення домовленості між кредиторами й боржником відносно порядку виконання зобов’язань останнім.
Цілями судової та позасудової мирової угоди є
як врегулювання боргів, так і підтримка неплатоспроможного боржника, який опинився в
скрутному фінансовому становищі. Мирова угода як процедура банкрутства являє собою особливий спосіб припинення провадження у справі
про банкрутство [8, с.213].
Основу мирової угоди складає домовленість між боржником та кредиторами, головними
умовами якої є умови про відстрочку або розстрочку виконання зобов’язань боржником, припинення або зменшення зобов’язань боржника,
інші засоби врегулювання боргів. Під таким досудовим заходом запобігання банкрутству боржника як досудова санація розуміється надання
власником майна боржника, кредиторами боржника, іншими особами фінансової допомоги в
розмірі, достатньому для погашення зобов’язань
перед кредиторами й відновлення платоспроможності боржника (ч.2 ст.3 [1]).
Досудова санація застосовується шляхом
використання спеціальних правових засобів. До
них відносяться угоди про: переведення боргу
(ч.2 ст.18 [1]), виконання зобов’язань власником
майна боржника (ч.2 ст.18 [1]), реструктуризацію
боргів (зміну їх розміру, строків їх погашення та
інших істотних умов виконання боржником грошових зобов’язань (ч.2 ст.18 [1])), реструктуризацію статутного капіталу боржника (ч.2 ст.18
[1]) та ін. Досудовій санації притаманний особливий суб’єктний склад і, відповідно, особливий
статус учасників цих відносин. Суб’єкти, що
здійснюють досудову санацію боржника, – це
інвестори (ч.2 ст.17, ч.ч.1, 2, 3 ст.18 [1]), власник
майна боржника (ч.2 ст.18 [1]), трудовий колектив державного підприємства (ч.14 ст.17 [1]).
Судові санаційні процедури містять у собі
більше елементів фінансового оздоровлення боржника, ніж заходи досудового запобігання банкрутству боржника, у тому числі досудова санація, позасудові мирові угоди, добровільні лікві-
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дації і також судові мирові угоди. Метою судових санаційних процедур є відновлення платоспроможності боржника, задоволення повністю
або частково вимог кредиторів, а також уникнення негативних соціальних наслідків для робітників неплатоспроможного боржника. Ключовим елементом судових санаційних процедур є
план санації боржника, який може містити найбільш різноманітну та складну систему заходів
відновлення платоспроможності боржника, у
тому числі – заходів щодо врегулювання боргів
боржника та продажу його майна.
Добровільна ліквідація має на меті припинення діяльності неплатоспроможного боржника, ліквідацію справи та майна боржника для
повного або часткового задоволення вимог кредиторів за рахунок продажу майна боржника.
Принциповою відмінністю судових санаційних
процедур від мирових угод, досудових заходів
запобігання банкрутству боржника та добровільних ліквідацій є те, що боржник, як правило, усувається від управління своїм майном і останнє здійснюється професійною посадовою особою.
Судова процедура санації та аналогічні їй
процедури відрізняються від інших процедур
запобігання банкрутству: колом суб’єктів-боржників, до якого, як правило, крім осіб, які не підпадають під дію законодавства про банкрутство,
не входять фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності; наявністю особливостей застосування санаційних процедур до окремих категорій суб’єктів; правовим становищем боржника
у названих процедурах; складом учасників цих
процедур; складністю та різноманітністю заходів, які застосовуються для реалізації цілей санаційних процедур; здійснення санаційних процедур на основі плану; наявністю іманентних цим
процедурам правових засобів: усунення боржника

від управління своєю справою, відмова від виконання поточних договорів боржника, спеціальні
умови визнання угод боржника недійсними та ін.
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Summary
The article deals with problem of the place of the judicial procedure of a sanation and rehabilitational
procedures in a system of procedures of an avoidance of bankruptcy.
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ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ОБМЕЖЕНИХ РЕЧОВИХ ПРАВ
У процесі здійснення суб’єктами підприємницької та іншої господарської діяльності
складаються такі ситуації, за яких виникає потреба скористатися чужими речами чи майном.
Таку можливість на практиці найчастіше задовольняють засобами договірного права. Проте в
окремих випадках договір виявляється недостатньо надійним правовим засобом для задоволення
потреби у використанні чужої речі. Адже договір
може бути розірваний у будь-який час в односторонньому порядку, і користувач чужою річчю
змушений припинити таке користування. Тому
виникла потреба в більш надійному правовому
засобі, який би забезпечував безперервне і безперешкодне використання чужої речі чи навіть
майна. Таким засобом стало встановлення саме
речового права на використання чужої речі, а не
зобов'язального, яке може бути припинене у
будь-який час.
Речове право України складається з двох
правових інститутів: права власності та обмежених речових прав [1, c.107]. Обмежені речові
права відомі під назвою ”прав на чужі речі” і вони мають застосовуватися до регулювання таких
відносин, коли крім права власності на річ, належну власникові, можуть існувати деякі повноваження інших конкретних осіб [16, c.30]. Такі
права є лише похідними від права власності і
покликані регулювати відносини щодо забезпечення безпосереднього і часткового панування
сторонньої особи над річчю.
У цивілістичній літературі тривалий час
робилися спроби дати визначення поняття суб'єктивних обмежених речових прав ( прав на
чужі речі). Наприклад, Д.И. Мейер запропонував
таке визначення: “Право на чужу річ, яке зазвичай називається в нас правом угіддя, а також
угіддям, складає панування сторонньої особи над
річчю, незалежно від особистості її власника” [9,
c.99]. К.Д. Кавелін, виділяючи позитивну і негативну сторони абсолютного права, вважав, що
“коли яке-небудь відношення до речі, закріплене
за власником, назавжди чи тимчасово обмежується на користь іншої чи інших осіб, чи коли
воно закріплено за іншою особою чи особами, то
виникаючі звідси для цих інших права називаються правами в чужій речі” [8, c.82].
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Цікавим видається досвід сучасних російських дослідників, які могли розвинути це питання вже після прийняття в 1994 р. частини
першої Цивільного Кодексу Російської Федерації. Варто відзначити позицію Л.В. Щеннікової,
яка запропонувала таке визначення речового
права: “Це право, предметом якого є річ у матеріальному значенні слова, що закріплює приналежність (присвоєнність) цієї речі і відношення
особи до неї, тобто безпосереднє панування над
цією річчю через сукупність визначених правомочностей, і яке користується абсолютним захистом” [18, c.16-17]. Інше визначення було запропоновано Ю.К.Толстим: “Під речовим правом
прийнято розуміти право, що забезпечує задоволення інтересів управомоченої особи шляхом
безпосереднього впливу на річ, що знаходиться в
сфері її господарського панування” [6, c.312,
314]. Однак, як справедливо зазначає Ю.В.Тімоніна, це формулювання відзначається недостатністю та надміру загальним визначенням для
розкриття змісту всіх речових прав [2, c.54]. Ще
раніше деякі цивілісти відзначали, що категорія
речових прав не являє собою єдиного, однорідного цілого, складається з різнорідних прав, а
тому дати вичерпне й адекватне їхнє визначення
неможливо [7, c.75; 12]. Така позиція знайшла
своє відображення й у Цивільному кодексі Російської Федерації, ст. 216 якого не містить визначення обмежених речових прав, а перелічує
лише деякі такі права і їхні ознаки. Аналізуючи
це питання, зауважимо, що автори нового Цивільного кодексу України пішли принципово іншим шляхом і виділили загальні положення про
речеві права в окрему главу, згідно з якою речевим визнається право, яке забезпечує задоволення інтересів управомоченої особ шляхом безпосереднього впливу на річ без сприяння інших
осіб. Такий підхід застосовується тільки в нашому законодавстві. За загальним правилом, в
іноземному законодавстві загальні положення
речового права відсутні [13, c.103].
З метою розкриття змісту всіх речових
прав необхідно виділити ті відмінні ознаки, що
властиві речовим правам як правам абсолютним.
Вони полягають ось у чому.
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1. Правові норми регулюють різноманітні
суспільні відносини індивідів один з одним. Норми цивільного права покликані регламентувати
відносини людей насамперед із приводу майнових благ. Будь-яка особа може задовольнити
свій інтерес щодо майна або шляхом встановлення договірних відносин із будь-яким суб'єктом цивільного права, в результаті чого зможе
претендувати на певну поведінку свого контрагента, котрий своїми активними діями буде
сприяти задоволенню її майнового інтересу; або
ж ця особа спробує встановити безпосередній
зв'язок з річчю і буде одержувати майнові вигоди
від її використання на власний розсуд і для задоволення свого інтересу.
У першому випадку об'єктом правовідносин буде визначена поведінка особи, ті дії, здійснення яких вправі вимагати кредитор; у другому об'єктом буде річ, причому річ індивідуально-визначена і чітко визначена в просторі. “...
Ніде якості об'єкта не роблять такого вирішального впливу на зміст права, як у речових відносинах... У речових відносинах і визначається повна співвідносність понять об'єкта права і його
змісту; у зобов'язальних правах такої співвідносності не помічається” [3, c.9]. Аналогічну ознаку
речових прав виділяє і Г.Ф. Шершеневич: “Об'єкт речового права - річ у матеріальному розумінні. Цією ознакою обумовлюється природа
речових прав, можливість витребувати річ з чужого володіння, притім натурою, а не у вигляді
винагороди” [17, c.142]. Близьку позицію займає
також О.А.Підопригора: “Об'єктом речового права
є певна річ або майно, які належать іншому власникові. Об’єктами речових прав на чужі речі можуть бути всі речі, які є об'єктом права власності”
[15, c.480]. Отже, речові права (що й виражено в
самій їх назві) встановлюють тісний і безпосередній зв'язок між управомоченою особою і річчю, якою він володіє. У таких відносинах між
особою і річчю не стоїть ніхто - виникнувши в
силу якого-небудь юридичного факту, речове
право здійснюється самим його носієм самостійно, у своєму інтересі.
2. У речових правах в особливий спосіб
розподіляються права й обов'язки між управомоченими особами і третіми особами.
У новому Цивільному кодексі України закріплена ця характерна ознака прав на чужі речі і
підкреслюється, що “останні обмежують право
власності і дають можливість їх суб'єктам використовувати чужу річ лише певною мірою”. Потрібно звернути увагу на подвійний зміст цього

положення. Його важливість пов'язана з його
значимістю для відокремлення категорії прав на
чужі речі в системі речових прав і надання можливості їх поєднання у самостійний інститут з
притаманними тільки даному виду прав загальними рисам. Виходячи з наведеного, до них можна віднести: 1) обмеження права власності; 2)
користування річчю певною мірою, тобто не так
як власник, а у певних межах, що залежать від
виду права на чужу річ.
Для задоволення свого інтересу, що полягає у всебічному і різноманітному використанні
речі, суб'єкт речового права повинен сам вчиняти
активні дії (у межах, встановлених об'єктивним
правом, а оскільки права на чужі речі є похідними від права власності, то в деяких випадках і
власником), впливаючи на річ на свій розсуд, а
тому активним суб'єктом правовідносин є винятково він. Це – своєрідний прояв позитивної сторони речового права. Для здійснення володарем
права на чужу річ належних йому правомочностей досить лише охорони правопорядком тієї
міри поведінки власника, яка дозволена володарю права на чужу річ.
Всі інші особи (які не мають на річ якихнебудь інших речових прав) є пасивними суб'єктами відносин, які можуть вступати у відносини
з приводу речі лише з дозволу та в межах, визначених її власником. Обов'язки пасивних суб'єктів
носять негативний характер, вони повинні утримуватися від будь-яких дій, що порушують речове право чи перешкоджають його здійсненню.
Заборона на здійснення дій, що не відповідають
інтересам власника речового права, виключення
всякого стороннього впливу – це ті основні форми вираження зовні таких прав, вияв їх негативної сторони.
“Право на річ зумовлює загальний безумовний негативний обов'язок щодо господаря речі не робити нічого, що могло б порушити його
право. Особисте право (вимога) зумовлює не загальний і безумовний, але індивідуальний і відносний обов'язок, покладений не на всіх, а тільки
на визначених осіб, що перебувають в особистих
відносинах з власником права. У першому випадку розглядається право щодо невизначеної особи, в останньому щодо визначеної особи. Перше
право можна протиставити усім, останнє — тільки визначеній особі”[11, c.112].
3. Речові права закріплюють стан присвоєності, приналежності визначеної речі визначеній
особі. Виходячи з самих фізичних властивостей
матеріальних речей, особливо речей нерухомих,
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їх власник не може в такий спосіб забезпечити їх
від впливу сторонньої особи, щоб його право не
могло бути порушене. Оскільки в речових правовідносинах обов'язок утримуватися від дій у
відношенні речі лежить на кожній особі, тож і
потенційним порушником речового права може
бути будь-яка особа. На противагу цьому в зобов'язальних правовідносинах порушення права
можливе тільки з боку осіб, що перебувають у
таких відносинах.
4. Оскільки порушити речове право може
будь-яка особа, право виробило особливі способи захисту речових прав, на яких ми зупинимося нижче. Поки що потрібно відзначити, що
власник речового права може заявити речовий
позов проти всякої особи, що зазіхає на його
право. “... Здійснення права виражається тут у
протиставленні його усьому зовнішньому світу
чи в захисті так званим абсолютним позовом,
спрямованим проти всіх і кожного, хто б порушив дане відношення особи до його речі” [3,
c.6]. При речовому праві позов усюди переходить за річчю, у кого б річ не знаходилася, у
який би спосіб не потрапила вона у володіння
будь-якої особи. Саме перебування речі в особи,
що не має на неї законного титулу, і відмова у
видачі такої речі вже складають порушення права. Навпаки, у зобов'язальних відносинах позови
можливі тільки між їх сторонами. У випадку,
коли зобов'язана сторона з вини третьої особи не
виконала те, що повинна була виконати, управомочена сторона ніколи не зможе подати позов
проти такої третьої особи, навіть якщо за якихось причин для неї це буде більш вигідним.
5. Для встановлення речового права не має
значення волевиявлення пасивних суб'єктів [17,
c.141]. Як тільки особа на законній підставі здобуває речове право, всі інші особи, не залежно від
того, згодні вони з цим чи ні, повинні поважати це
право і не порушувати його своїми діями. На відміну від цього, для виникнення зобов'язальних відносин завжди потрібно волевиявлення обох сторін
– як управомоченої, так і зобов'язаної, інакше правовідношення виникнути не зможе.
6. Оскільки абсолютне право за своїм обсягом ширше за відносне право, то при зіткненні
цих прав пріоритет віддається праву абсолютному і вимоги з речових прав мають пріоритет
перед вимогами з зобов'язань. Ю.С. Гамбаров
указував не тільки на абсолютну дію речових
позовів, але і на “перевагу, що робиться для задоволення речових позовів перед позовами зобов'язальними” [3, c.9]. Така властивість речового
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права в науці цивільного права називається правомочністю переваги [5, c.170]. Принцип переваги, що надає суб'єкту речового права перевагу
перед суб'єктами зобов'язального права реалізувати своє право, є ще однією ознакою речового
права. Він прямо не зазначений у законі, але випливає з абсолютності речового права і захисту
від всіх і кожного.
7. На практиці може існувати фактично необмежена кількість зобов'язальних прав. Багато з
них передбачені чинним законодавством, однак
сам закон (ст. 4 Цивільного кодексу України)
надає сторонам право установити між собою
будь-які інші зобов'язальні відносини, що прямо
ним не передбачені. У відношенні речових прав
діє інший принцип - з метою стабільності цивільного обороту, визначеності прав на майно, всі речові права передбачені законом, перераховані в
ньому, закон визначає зміст цих прав, сторони ж у
цій сфері позбавлені ініціативи і не можуть конструювати інші речові права, крім названих у законі.
Як відзначав К.П. Побєдоносцев: “Усяке
зобов'язання має свою індивідуальність, що виникає з особливої властивості юридичної мети,
що його породила і до якої воно спрямовано
(causa). Унаслідок того види зобов'язань нескінченно різноманітні і кожний має свою юридичну
природу... вотчинне право відомого роду... завжди має один і той самий юридичний зміст, чітко визначений і замкнутий у своїх межах, як би
воно не утворилося, з якого би акта ні виникло.
Окремих видів зобов'язань не перелічиш - так їх
багато, і нові види їх, можна сказати, безупинно
створюються; натомість, окремих видів вотчинного права досить небагато, і протягом століть
залишаються майже незмінними види ці, що здавна існують” [11, c.117].
У новому Цивільному кодексі зазначається,
що речовими правами, крім права власності та
права володіння, є також “сервітутні права, емфітевзис, суперфіцій, застава та інші права на
чужі речі”. Тобто законодавець не тільки визначає види прав на чужі речі, зміст яких розкривають відповідні норми кодексу, а й залишає вільним місце для тих прав, що виникатимуть у процесі подальшого розвитку ринкових відносин у
нашому суспільстві. На наш погляд, такий підхід
досить вдалий, хоча він і містить також і певну
проблему, оскільки проголошує можливість вільного встановлення нових видів речових прав.
Законодавство всіх країн континентальної
системи права бере за основу принцип встановлення речових прав законом і надає у цивільних
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кодексах перелік тільки тих прав, що розглядаються безпосередньо ними. Виходячи з вивчення
іноземного законодавства, було б доцільно назвати його принципом встановлення речових
прав цивільним кодексом. Тобто визнання якості
дійсно речового права можуть отримати тільки ті
майнові права, що конкретизовані у цивільному
кодексі. З цього приводу справедливою видається теза: “За яких би підстав не проводилась
класифікація речових прав і якою б не була їх
природа, положення про речові права, що містяться у правових актах іншої галузі (наприклад,
у Земельному кодексі), повинні відповідати нормам Цивільного кодексу” [4, c.290]. Варто погодитися із І.Ф.Севрюговою, яка зазначає, що вказаний принцип грунтується на тому, що будь-яка
правова система, якщо нею рецепійовані римські
положення, має numerous clausus, тобто обмежене коло речових прав [13, c.102].
Таке становище зумовлене насамперед
тим, що речові права є правами абсолютними,
тобто обов'язковими для всіх. Вони істотно відрізняються від так званих «відносних» прав, розмаїття яких закон не обмежує, оскільки вони
мають силу тільки для сторін, що уклали угоду.
Навпаки, забороняється визначення обсягу і змісту речових прав приватними особами, тому що
абсолютний характер даних прав до певної міри
впливає на цивільний оборот у цілому і торкається інтересів третіх осіб. На основі вищевикладеного можна зробити висновок: У новому
Цивільному кодексі України повинні бути перелічені всі речові права, а саме всі види прав на
чужі речі (адже тільки вказана категорія речових
прав може допустити встановлення нових видів).
Введення інших видів може бути зроблено тільки на підставі спеціального Закону про відповідні зміни до Цивільного кодексу.
8. Існують певні відмінності й у строках реалізації речових і зобов'язальних прав. Якщо речове право вже з моменту свого виникнення надає управомоченій особі всі пов'язані з ним можливості, негайно входить у наявний стан, у ньому
вже полягає зміст і його мета, він представляє
існуюче і наявне благо, то зобов'язання мають
свою мету і своє виконання в майбутньому, вони
спрямовані на задоволення майбутнього майнового інтересу сторін [11, c.116; 3, c.7].
9. Абсолютні права і речові права як їх різновид виражають статику відносин, присвоєність
об'єкта визначеній особі. Навпаки, зобов'язальні
відносини виражають динаміку відносин, через
найрізноманітніші причини сторони встановлен-

ням зобов'язальних відносин прагнуть змінити
становище, що раніше існувало .
10. Однією з визначальних ознак речового
права є так зване право слідування [1, c.107; 14,
c.67; 4, c.315] - речове право зберігається і при
переході речі до нового власника (володільця).
В новому Цивільному кодексі зазначається: “Перехід права власності на майно від власника до
інших осіб не є підставою для припинення речових прав інших управомочених осіб на це майно,
за винятками, встановленими законом або договором”. Указане положення є визначальним моментом для з'ясування співвідношення права
власності і прав на чужі речі. Внаслідок реалізації принципу слідування, тобто через те, що права на чужі речі слідують за річчю, незважаючи
на зміну суб'єктів права власності, складається
становище, згідно з яким права на чужі речі обтяжують кожне право власності: як те, що існувало
при їх встановленні, так і кожне наступне, що виникатиме у майбутньому. Такий тягар має вираз у
тому, що власник речі, на яку поширене інше речове право, втрачає певні повноваження і не може
реалізувати право власності в повному обсязі.
Право слідування супроводжує річ не залежно від того, у кого б фактично вона не знаходилася і яким би шляхом у нього не виявилася.
Саме знаходження речі без достатніх підстав у
сторонньої особи розглядається як порушення
права, що належить особі, яка має на неї обмежені майнові права. Ця особа може висунути позов до будь-кого, у кого річ знаходиться. Як відзначав Г.Ф. Шершеневич, у сервітуті “право користування чужою річчю пов'язується з останньою, а не з суб'єктом права власності, а тому до
кого б і за якою б угодою річ не перейшла, ця
обставина не впливає на силу сервітуту” [17,
c.226]. У випадку ж користування чужою річчю на
підставі зобов'язання право завжди буде залежати
від особистості власника.
Законодавець у новому Цивільному кодексі
чітко визначив дві ознаки, характерних для обмежених речових прав, - право слідування та абсолютний характер захисту. Водночас очевидно,
що при аналізі конкретних видів обмежених речових прав варто брати до уваги також інші
ознак, які було розглянуто вище. Потрібно підкреслити той факт, що інститут прав на чужі речі
має безумовні перспективи для свого розвитку та
вдосконалення. З цього приводу О.А.Підопригора зауважив: “З розвитком ринкових відносин
буде розвиватися і інститут права на чужі речі.
Розвитку цього інституту сприятиме визнання
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права власності на землю та інше майно... Буде
виникати необхідність у користуванні чужою
землею для проїзду, проходу... З розвитком підприємницької діяльності постане питання про розвиток узуфруктів як різновиду сервітутів. Всі ці
економічні зміни необхідно чітко спрогнозувати і
передбачити їх відповідне правове регулювання у
цивільному законодавстві” [10, c.14-15].
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The article is dedicated to problems of definition of the concept of rights for another’s things. The author analyzes points of view of investigators and legislator’s positions on this problem, takes an effort to
define features of right for another’s things.
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МАЙНОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ МІЖ ПОДРУЖЖЯМ
Майнові правовідносини подружжя являють собою складний комплекс взаємопов’язаних
дій стосовно володіння, користування та розпорядження майном. Право визначає основні параметри поведінки подружжя в майновій сфері:
закріплює, яке майно перебуває у власності обох
чоловіка та дружини або когось з них, встановлює обсяг прав і обов’язків подружжя щодо цього майна, умови їх реалізації, порядок набуття й
відчуження майна, відповідальність подружжя за
спільними та особистими зобов’язаннями тощо.
Правовий режим майна подружжя визначається в залежності від того, ким він встановлений – законодавцем чи самими учасниками майнових відносин – подружжям. У зв’язку з цим
можна казати про законний та договірний правовий режим подружнього майна. Законний режим
вказує, що комплекс подружніх прав та обов’язків щодо майна, порядок набуття майна та його
відчуження, право володіти і його використовувати, а також розмір відповідальності подружжя
за спільними та особистими боргами визначаються чинним законодавством. У випадку виникнення спору між сторонами законний режим
розглядається у відповідності до чинного цивільного та сімейного законодавств. Подружжя
може визначити договірний режим майна шляхом укладання спільної угоди – шлюбного контракту, мова про який піде нижче. Якщо виникає
спір між сторонами, він має вирішуватися як на
основі діючого законодавства, так і з урахуванням положень шлюбного контракту, укладеного
сторонами. Отже, мета шлюбного контракту –
встановити певні права та обов’язки, які відрізняються від тих, що їх передбачено чинним законодавством. Законний режим майна відрізняється від договірного низкою ознак. Законний
режим поширюється на всіх осіб, які вступають
у шлюб, а шлюбний контракт має силу тільки
для подружжя, яке його уклало. Законний режим
виникає автоматично, в силу самого припису закону, а договірний являє собою результат вольових дій подружжя, які зафіксовані нотаріусом.
В умовах, що склалися, регулювання майнових відносин подружжя згідно з КпШС України є, на нашу думку, не зовсім правильним, бо
якщо після розірвання шлюбу ділити спільну

власність подружжя рівно, то, згідно з КпШС
України треба ділити і фірму, яка створена одним із подружжя. А підприємництво не терпить
довільного вилучення будь-яких коштів. Отже,
вказана ситуація справоковує, підштовхує підприємців, ділових людей реєструвати свої підприємства на підставних осіб. З цих же причин
власники фірм (як жінки, так і чоловіки), боючись розподілу майна, відають перевагу громадянському шлюбу.
23 червня 1992 р. Верховна Рада України
прийняла Закон “Про внесення змін і доповнень
до Кодексу про шлюб і сім’ю України”. Згідно з
щойно згаданим Законом в КпШС України була
включена стаття 27-1, яка вперше передбачала
можливість укладення шлюбного контракту між
особами, які вступають у шлюб.
Кабінет Міністрів України 16 червня 1993
року прийняв Постанову №457 “Про порядок
укладення шлюбного контракту” (Далі – Постанова) [1, c.44-45], в якій закріпив ряд важливих
правил, пов’язаних з порядком і умовами укладення шлюбного контракту, наслідками порушення законодавства при його укладенні. Таким
чином, з прийняттям Постанови для осіб, які
стали підприємцями або вклали свої кошти в ті
чи інші підприємства чи господарські товариства, або є власниками цінних паперів (акцій, облігацій, тощо), створені сприятливі умови для
того, щоб до реєстрації шлюбу врегулювати спірні майнові, немайнові, моральні та особисті зобов’язання (догляд за хворими чи старими родичами тощо) майбутнього подружжя. Відповідно
п. 1 Постанови вказаний контракт укладається
добровільно між особами до реєстрації шлюбу і
набуває чинності з моменту його реєстрації. Як
вже наголошувалося, у шлюбному контракті передбачаються майнові права та обов’язки подружжя, морально-правові питання. Згідно п. 2
Постанови у шлюбному контракті можуть вирішуватися питання про порядок погашення боргів. Таким чином, на нашу думку, виклавши у
шлюбному контракті свої юридично-моральні
вимоги і побажання, українське подружжя заздалегідь знає про розмір майнових витрат. І при
розподілі спільного майна, згідно пунктів шлюбного контракту, у випадку розірвання шлюбу,
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знає точно, з чим залишиться.
Не менш цікавим у Постанові є пункт який
констатує, що умови угоди щодо переходу права
власності на нерухоме та інше майно, якщо законодавством передбачений спеціальний порядок набуття цього права, вважаються виконаними лише після належного оформлення. Незважаючи на те, що у західних країнах, де власне
кажучи, шлюбний контракт (договір) є усталеною нормою, можливістю його укласти користуються лише п’ять відсотків осіб, що укладають
шлюб. Зазвичай, це заможні особи, магнати, власники великої нерухомості, діячі шоу-бізнесу,
топ-моделі, відомі співаки, кінозірки. Основою
метою цієї категорії населення є зберегти своє
майно за допомогою шлюбного контракту, не
ризикуючи його втратити (мова йде і про родинне спадкове майно). З цих причин, при створенні нових шлюбних пар, у таких родинах, як
правило, спрацьовує насамперед принцип розрахунку, ніж закоханості у свого партнера. Згідно з
ч.2 ст. 27-1 КпШС України, та п. 3 Постанови
умови шлюбного контракту не можуть погіршувати становища подружжя порівняно з законодавством України.
Разом з тим, науковець О.Дзера справедливо вказує на слабку сторону першого пункту
Зразка шлюбного контракту. У вказаному Зразку записано: “Із майна, яке буде нажите нами за
час шлюбу, 2/ 3 (дві третини) його частини належатимуть мені, Сидоренко Оксані Анатоліївні,
а 1/3 (одна третина) частини – мені, Іванову Івану Івановичу” [6, c.45]. О.Дзера дійшов висновку, що вказаний Зразок шлюбного контракту
порушує ч. 2 ст. 27-1 КпШС України, адже ст. 22
КпШС України чітко вказує, що все майно, яке
нажите за час перебування у шлюбі, є спільною
сумісною власністю, і, отже, ділиться порівну.
Звідси випливає, продовжує О.Дзера, що такий
шлюбний контракт має бути визнаний судом незаконним і недійсним. У цілому можна погодитися з зауваженнями, які науковець дає стосовно
п.2 цього ж Зразка шлюбного контракту.
Показово, що у праці “Особисті і майнові
правовідносини подружжя” [4] О.Дзерою аргументується інший погляд, згідно з яким п. 2 Зразка шлюбного контракту суперечить ст. 24
КпШС України. Так, п. 2 шлюбного контракту
визначає, що “належний мені, Сидоренко Оксані
Анатоліївні, на підставі технічного паспорта...,
виданого..., автомобіль <...>, після укладення
шлюбу в органах реєстрації актів громадянського стану переходить у нашу з чоловіком, Іва66

новим Іваном Івановичем, спільну власність і
підлягає перереєстрації на його (чоловіка) ім’я”.
Аналогічний запис стосується і по відношенню
до музичних інструментів, які були придбані
майбутнім чоловіком до шлюбу. Отже, наведений
Зразок красномовно підтверджує факт суперечності
зі ст. 24 КпШС України і тому не може мати сили
при виникненні спору про дошлюбне майно, яким у
нашому випадку є автомобіль, музичні інструменти, оскільки воно у разі розподілу, буде
визнано роздільним майном подружжя.
Відносно речей професійних занять подружжя, (п. 2 Зразка), придбаних за час шлюбу,
то вони, з огляду на ст. 26 КпШС України, є спільною сумісною власністю подружжя і дублювати це положення закону у контракті недоцільно. Далі О.Дзера наполягає на тому, що в п. 3
Зразка шлюбного контракту також аналогічна
ситуація п. 2 – це і віддзеркалення норм закону
ст.ст.24, 27 КпШС України, і можливість визнання шлюбного контракту недійсним і виникнення спору з приводу майна, яке отримане в
дар. Інше майно, вказується у п.4 Зразка, що належало нареченому та нареченій до реєстрації
шлюбу, а також одержане ними під час шлюбу в
порядку успадкування, є власністю кожного з
них. Таким чином, Зразок шлюбного контракту
повністю дублює норму ст. 24 КпШС України і
тому недоречний в шлюбному контракті.
Детально аналізуючи Постанову, повернемося до її першого пункту. Тут зазначено, що
шлюбний контракт укладається до реєстрації
шлюбу. У цьому зв’язку постає логічне запитання: чому це право не може бути надане, скажімо, подружжю-бізнесменам, яке вже перебуває
у шлюбі, тим більше, що п.7 Постанови передбачено право подружжя (яке уклало шлюбний контракт до реєстрації шлюбу), на зміну умов цього
контракту в майбутньому? Ми згодні з думкою і
позицією І.Жилінкової [5, c.29], О.Дзери та інших науковців про те, що нині немає ніяких підстав для обмеження прав осіб, які вже перебувають в шлюбі, на укладення шлюбного контракту
у будь-який час, незважаючи на те, що до реєстрації шлюбу вони цього не зробили. Більшість
населення не мала такої змоги в зв’язку з відсутністю законодавства. Напевно, і громадянка С.,
судова справа якої про розподіл майна розглядалася у Подільському суді м. Києва, дуже шкодує з приводу того, що двадцять років тому, коли
вона реєструвала шлюб, не було розроблено і
впроваджено у дію ніяких шлюбних контрактів,
договорів. Розгляньмо детальніше цю справу. Її
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чоловік, пише громадянка С. у заяві, вже п’ять
років веде окреме від сім’ї господарство. Свій
прибуток відповідач приховує, не надає матеріальної допомоги на утримання їхніх трьох неповнолітніх дітей. Окрім того, її чоловік має намір
продати усе набуте подружжям майно, квартиру,
а її з дітьми відправити до села. З цього можна
зробити такий висновок: якби громадянка С.
реєструвала б шлюб у наш час, то ще нареченою
вона уклала б зі своїм нареченим шлюбний договір, який би надавав їй право на судовий захист
у випадку недодержання шлюбного договору. А
за обставин, що склалися, ми рекомендували б
подружжю С., на благо дітей, укласти між собою
угоду щодо спільного сумісного майна.
Важливим є також питання щодо відповідальності за невиконання або неналежне виконання шлюбного контракту та визнання шлюбного контракту недійсним. Захист прав сумлінного чоловіка чи сумлінної дружини може здійснюватись шляхом звернення до суду. В п. 10 Положення вказано, що кожна сторона у шлюбному
контракті у випадку недодержання іншою стороною умов контракту має право на судовий захист. У зв’язку з тим, що шлюбний контракт відноситься до числа договорів, на нього можна
поширити і інші положення договірного права
про відповідальність, яка виникає у зв’язку з невиконанням, або неналежним виконанням договору. Шлюбний контракт, як і будь-який інший
договір, при наявності певних обставин може
бути визнаний недійсним. Такий договір не породжує для сторін жодних юридичних прав та
обов’язків, а також тих наслідків, настання яких
бажали учасники договору. На відміну від розірвання договору, дія якого припиняється лише
на майбутнє, визнання шлюбного договору недійсним анулює договір з моменту його укладання. Таким чином, судове визнання шлюбного
договору недійсним робить його таким, який
юридично не існує.
Діюче законодавство передбачає три підстави визнання шлюбного контракту недійсним.
Насамперед, шлюбний контракт може бути визнаний недійсним у випадку порушення передбаченого законом порядку його укладення. Передусім, мова йде про порушення нотаріальної
Стаття надійшла до редколегії 28.04.2002 р.

форми його укладання, або якщо він укладений
неповнолітніми особами без згоди їх батьків або
інших законних представників. В зв’язку з тим,
що за чинним законодавством шлюбний контракт може бути укладений тільки до реєстрації
шлюбу, укладання шлюбного договору особами,
які вже перебувають у шлюбі, також тягне визнання такого документу (контракту) недійсним.
Хоча законодавство не згадує, окрім перелічених
вище, інших підстав для визнання шлюбного контракту недійсним, обмежуватись ними неможливо. Враховуючи, що шлюбний контракт є різновидом правочинну, до нього можна віднести і
деякі положення цивільного законодавства про
недійсність правочинів.
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PROPERTY LEGAL RELATIONS BETWEEN SPOUSES
The article focuses on complex research of the property relations of married couple. Legal and
contractual order of the married couple property is analysed.
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СУДОВИЙ НАГЛЯД У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ США
В англосаксонській правовій сім'ї домінуюче становище серед джерел права посідає судовий прецедент, який, будучи окремим випадком
застосування права, створює загальну правову
норму, якої повинні дотримуватися у майбутньому при розгляді аналогічних справ. Прецедент складається з двох елементів: а) обґрунтування позиції суду у справі ( “ratio decidenti”) і б)
мимохідь сказане судом (“obitum dictum”)- мотиви судової позиції. Перший елемент – обґрунтування позиції суду у справі – набуває норми
права і є обов’язковою для інших судів. За певних умов, як свідчить судова практика США, зазначені елементи в окремих випадках можуть
мінятися місцями.
У Сполучених Штатах застосовуються ті
правові норми судових прецедентів, які опубліковані у спеціальних виданнях. Це правило було
узаконено американським конгресом ще у 1939
році. У законі, зокрема, було зазначено, щоб
“кожне рішення суду, з усіма доказами, занотовувалось до книги, яка має зберігатись для нащадків”, і щоб кожен мешканець країни “мав
повну свободу розшукувати судові документи,
знайомитися з ними і робити копії”[1, с.31]. Визнання прецеденту джерелом права дозволяє судові фактично творити право. Отже, основним
джерелом права США є судова практика і судовий прецедент.
Судовий прецедент, як джерело права Сполучених Штатів, творить Верховний Суд федерації та верховні суди окремих штатів. Та зауважимо, що як Верховний Суд США, так і верховні
суди штатів, не вважають себе зв’язаними своїми
рішеннями; вони можуть відкинути будь-який
прецедент як ретроспективно, та к і в майбутньому. Особливо це явище спостерігається при
розгляді американськими судами важливих конституційних питань.
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У Конституції США точно не визначено, як
саме судова гілка влади має контролювати законодавчу і виконавчу гілки влади. Прецедент,
який започаткував таке право, трапився ще у
1803 р. у справі “Марбері проти Медісона” голова Верховного Суду США Джон Маршалл
установив, що судді повинні самі визначати, що
є законом у справах, які вони розглядають [2,
с.41-44]. Вони, насамперед, повинні застосовувати конституційні положення і не брати до уваги федеральний закон. З 1789 по 1990 рік Верховний Суд визнав 210 федеральних і 840 законів
штатів такими, що не відповідають Конституції
США [3, с.20]. Проте оскільки суд може залежати і від політичних сил країни, то його рішення
не можуть відходити від панівних у країні ідей
та думок. У статті 3-й Конституції США закріплено, що юрисдикція федеральних судів поширюється тільки на “судові позови” і “спори”, у
той же час такі обмеження не стосуються судів
штатів. Правда, конституції окремих штатів або
ж обмежують юрисдикцію своїх судів, або ж таких обмежень не вводять.
Як федеральні суди, так і суди штатів можуть створювати законодавче правило – загальне
право. Оскільки федеральні суди не мають права
розглядати майнові злочини, то цим вони обмежені й у створенні загального права у цивільних
справах. У цілому федеральне загальне право
стосується справ, пов’язаних з власністю, з міжнародними спорами та правами й обов’язками
федерального уряду. Федеральне загальне право
заповнює прогалини у федеральному законодавстві. Разом з тим судовим прецедентом встановлено, що кожен штат зберігає право створювати
власне загальне право, але таке право часто обмежується конституціями або законами штатів.
Федеральним судам законодавством заборонено приймати рішення про припинення роз-
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гляду справ у судах штатів. Окрім того, протягом
ХХ століття Верховним Судом США було обґрунтовано доктрини невтручання федеральних
судів у компетенцію штатів стосовно реалізації
ними судової, виконавчої та законодавчої влади.
Юрисдикція федеральних судів поширюється на
кримінальні справи, пов’язані з порушенням федерального закону, а юрисдикція судів штатів –
на кримінальні справи, пов’язані із законом штатів. Водночас позови і скарги, пов’язані як із федеральним законом, так і з законом штату, можуть розглядатися як у федеральному суді, так і
в суді штату. Якщо федеральний суд розглядає
позов громадянина одного штату до громадянина
іншого штату, то він застосовує закон штату, але
користується власним федеральним процедурним правом. Якщо ж федеральний позов, наприклад, стосується порушення федеральних громадянських прав, то він повинен застосовувати федеральний закон, а керуватися може власними
процедурними положеннями.
Як на рівні штатів, так і федерації, існують
суди першої інстанції та апеляційні суди. У судах першої інстанції справи розглядаються або
тільки суддею, або ж за участю присяжних. Це
залежить як від побажання учасників судового
процесу, так і від самої судової справи. У такому
суді підтверджується насамперед правдивість
доказів і довіра до свідків, адже встановлені факти у справі не можуть бути оскаржені в апеляційному порядкові.
Оскаржувати справу в апеляційному порядку можна до проміжного апеляційного суду,
який, як правило, складається з трьох суддів, і до
верховного суду штату – у складі п’яти, семи або
дев’яти суддів. Компетенцією проміжного апеляційного суду є виправлення помилок суду
першої інстанції, а верховний суд у цьому випадку здійснює лише наглядові функції. Рішення
проміжного апеляційного суду можна оскаржити
у верховному суді штату. Коли ж справа стосується смертного вироку, то вона може бути переглянута безпосередньо у верховному суді штату.
У випадку, коли апеляційний суд вважає,
що суд першої інстанції помилився в оцінці доказів, то він таку оцінку анулює. Рішення суду
присяжних може бути спростоване тільки у випадку відсутності важливих доказів, або ж коли
вони не усували розумних сумнівів на його обґрунтування. Апеляційний суд може зобов’язати
суд першої інстанції відшукати нові докази і
прийняти відповідні рішення.

У федеральній судовій системі судом першої інстанції є окружні суди. Всього у США нараховується 95 округів, різних за кількістю населення. Тому і кількість суддів у федеральних
округах різна: від двох у окрузі Монтана до 28 у
південному окрузі Нью-Йорка [3, с.172]. Як уже
зазначалося, федеральні суди можуть розглядати
справи, пов’язані як з федеральним законодавством, так і законодавством штату. На федеральному рівні існує декілька спеціалізованих судів,
а саме: Суд, що розглядає претензії до федерального уряду, Податковий суд, Суд з питань міжнародної торгівлі, Суд з питань нагляду за іноземними розвідками та деякі інші.
У Сполучених Штатах нараховується тринадцять федеральних окружних апеляційних судів. Кожен з них охоплює територію декількох
штатів. Якщо федеральні апеляційні суди у
якійсь справі витлумачать федеральний закон
неоднаково, то такі справи будуть розглядатися в
апеляційному порядку у Верховному Суді США.
Отже, Верховний Суд США є вищою апеляційною інстанцією федерації, у якому можуть розглядатися справи, які надходять з федеральних
апеляційних судів, а також з судів у справах, що
стосуються федерального законодавства. Верховний Суд США може, посилаючись на право вимагати передачі розгляду справи з нижчого суду
до вищого, у випадку конфлікту стосовно федерального закону, що виник між федеральними
апеляційними судами або між одним з них та
верховним судом штату, прийняти справу до
власного провадження. Верховний Суд США виступає і як суд першої інстанції, але у цьому випадку його юрисдикція поширюється на досить вузьке коло справ. Аналіз справ, які розглядалися у
Верховному Суді США, стосувалися в основному
спорів, які виникали між штатами.
Усі федеральні судді призначаються Президентом за згодою Сенату довічно. Зазвичай
Президент, призначаючи суддів апеляційних судів, узгоджує їх кандидатури з окремими штатами. Активну участь у процесі відбору кандидатур до федеральних судів бере також Американська асоціація адвокатів.
Стосовно суддів штатів, то у деяких штатах
судді призначаються губернатором на термін від 46 до 12-15 років [4, с.233-234], в інших – вони обираються виборцями. Майже у половині штатів суддів призначає губернатор, а через рік питання про
роботу судді виноситься на рішення виборців. Якщо вони проголосують за нього, то такий суддя
посідає посаду протягом дванадцяти років. Окруж-
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ний та вищий суди штату мають право розглядати досить широке коло справ. Федеральні ж
суди є судами обмеженої юрисдикції. Вони розглядають справи, що регулюються конституцією
та законами США, а також ті, що стосуються
спорів громадян різних штатів або громадянина
США та іноземців.
Суди у загальних справах здійснюють контроль за діяльністю законодавчої та виконавчої
гілок влади. Водночас як виконавча і законо-давча гілки влади є недоторканими. Судова практика створила декілька прецедентів і правових
норм, які дозволяють у судовому порядку зупиняти незаконні дії та дотримуватись існуючого
законодавства. Багато штатів відмовилися від
принципу недоторканості власних органів влади.
Якщо справа розглядається у федеральному суді,
то у такому випадку федеральні ор-гани влади
втрачають право недоторканості. У більшості
випадків, як свідчить практика, позови проти органів влади окремих штатів також розглядаються
у федеральних судах. У цілому необхідно зазначити, що судові органи як штатів, так і федеральні
суди можуть здійснювати нагляд за діяльністю як
виконавчої так і законодавчої гілок влади як на рівні штатів, так і федерації. При цьому вони керуються конституцій-ними положеннями і виходять з
норм загального права.
Важливою функцією судових органів є визначення змісту законів і процесу застосування
законодавства. Завдяки вільній судовій інтерпретації чіткіше визначається мета закону. Будь-яка
фізична або юридична особа США має право у
судовому порядку оскаржувати дії будь-якого
державного органу або службовця, а також конституційність будь-якого закону. Проте і федеральні суди, і суди штатів не можуть визнати неконституційність закону, якщо він не пов’язаний з якоюсь конкретною справою. Суди мають бути поза
політичними процесами, тому не можуть визнавати деякі політичні дії антиконституційними.
Тільки при вирішенні конкретних справ суди
можуть визнавати ті або інші закони чи дії такими, що є антиконституційними.
Якщо у країнах, чиї правові системи входять до романо-германської правової сім'ї, судовий нагляд за відповідністю законів конституції
країни здійснюється централізовано спеціально
створеними конституційними судами, то у Сполучених Штатах він здійснюється децентралізовано судами загальної юрисдикції. Будь-який
американський суд, виходячи з конкретної справи, може визнати той або інший закон таким, що
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не відповідає Конституції. Водночас, рішення
Верховного Суду США з конституційних питань
завжди має дуже важливе значення. Можна сказати, що інтерпретація закону федеральними судами та судами штатів не може вважатись чітко
визначеною до тих пір, поки вона не буде зроблена Верховним Судом США.
При інтерпретації закону суди можуть застосовувати різні методи. Найчастіше застосовуються “функціональний” та “структурний” методи. За “функціонального” методу суди здійснюють узагальнення, дотримуючись норм положень, а за “структурного” – суд виходить зі
структури та мети Конституції. Ці два методи не
є домінуючими. Суди, як правило, вдаються до
досить гнучких методів інтерпретації. Суди звертають увагу на ігнорування не самої Конституції, а її принципів. Тому-то конституційна інтерпретація схожа не на інтерпретацію нормативних
актів, а на звичайну законотворчість. Так виникає конституційне прецедентне право.
Прикладом появи першого прецедента у
конституційному праві США та гнучкості застосовуваних методів інтерпретації є справа МакКолах проти Меріленду (1819 рік). Суть цієї
справи ось у чому. У 1791 р. Конгрес створив
перший банк США з терміном функціонування
протягом десяти років. Через десять років банк
припинив свою діяльність; проте у 1816 році
Конгрес створив другий банк США. У 1818 р. у
штаті Меріленд було створено його філіал. Законодавчі збори штату постановили, щоб філіал
банку США сплачував до бюджету штату 1500
дол. щорічно. Керівник філіалу Мак Колах оскаржив рішення законодавчих зборів штату до суду. У 1819 р. цю справу було розглянуто у Верховному Суді США [5, с.100-104].
Голова Верховного Суду США Дж. Маршалл обґрунтував конституційність створення
банку США і довів необхідність звільнення державної установи від жорсткого оподаткування.
Він зазначив, що положення Конституції мають
загальний характер і не вказують на вирішення
конкретних справ. Це, на думку деяких американських дослідників, є свідченням того, що Маршалл указав на необхідність застосування гнучких методів інтерпретації Конституції [3, с.298].
Оскільки Конституція США була прийнята
більше двохсот років тому, а у країні відбулися
радикальні суспільно-економічні та політичні
зрушення, то виникає нагальна необхідність
приймати зміни та доповнення до неї. Процес
оновлення і переоформлення конституційних
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положень не може бути безкінечним. Тому процес визначення конституційних критеріїв, які б
відповідали потребам сучасного суспільства і
конкретній справі, покладено на суддів. У цілому необхідно зазначити, що Верховний суд
застосовував як “функціональний”, так і “структурний” методи інтерпретації конституційності
законів або ж поєднував їх.
Захист федеральних конституційних прав,
як правило, здійснюється у федеральних судах.
Щоб суд приступив до розгляду справи, необхідно, щоб існувала спричинена шкода, причинний зв’язок між нею та висунутою вимогою відшкодування. Поняття “шкода” охоплює не тільки економічні, але й моральні, естетичні, етичні
або екологічні збитки. Твердження, наприклад,
позивача, що дії уряду або прийняття конгресом
закону обмежують конституційні права громадян, суд буде вважати абстрактним. Тільки тоді,
коли у позові чітко вказано, як саме дії уряду або
закон зачіпає інтереси позивача, суд приступить
до розгляду справи. Окрім того, позивач повинен
вказати на причинний зв’язок між діями уряду
або законом і завданими збитками і вказати на
можливість компенсації спричиненої шкоди через визнання антиконституційним закону або
урядової дії.
У випадку, коли зникає об’єкт спору, суд
не прийме справу до розгляду. Такий прецедент
виник у 1973 р., коли Верховний суд розглядав
справу Рої проти Вайда. Суть справи ось у чому.
Самотня молода жінка Джейн Рої, яка мешкала у
Далласі, штат Техас, звернулася у березні 1970 р.
з позовом визнати закон штату від 1854 р. про
заборону аборту і встановлену ним кримінальну
відповідальність таким, що порушує її громадянські права. Поки справа дійшла до Верховного Суду, Джейн Рої вже не була вагітною. Оскільки
об’єкт спору зник, то суд висловив думку, що позивачка повинна знову завагітніти, а потім вимагати у
судовому порядку право на аборт [6, с.728-735].

Позови про визнання неконституційними
дії уряду або закони повинні мати не політичний,
а суто юридичний характер. Якщо суд визнає позов таким, що має політичний характер, то справа буде передана для розгляду відповідній гілці
влади. У відповідності до статті 3 Конституції
США Конгрес має право встановлювати юрисдикцію як Верховного Суду, так і усіх федеральних судів [7, с.69]. Він може вилучати деякі
справи з-під їхньої юрисдикції. Такі повноваження Конгресу наповнюють змістом поняття
“система стримувань і противаг”.
В історії США не відомі прецеденти, коли
б Верховний Суд розглядав питання про конституційність рішень Конгресу про позбавлення
права юрисдикції судів, хоча для такого розгляду
у нього є достатньо прав. Отже, судовий нагляд у
конституційному праві США є важливим складовим елементом у “системі стримувань і противаг” різних гілок влади.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ІМУНІТЕТ СВІДКА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ
До важливих учасників адміністративноюрисдикційних проваджень відноситься свідок.
Цінність показань свідків зумовлена тією обставиною, що вони можуть містити відомості про
факти предмета доказування, доказові факти,
факти процесуального характеру, а також про
причини виникнення адміністративно-правових
спорів, факти порушення режиму законності
будь-ким із суб'єктів адміністративного процесу.
Крім того, вони найчастіше слугують єдиним
способом пізнання певних обставин справи, коли
вони документально не закріплені і активно використовуються поряд з іншими засобами доказування, надаючи велику переконливість іншим
доказам і сприяючи з'ясуванню умов формування
останніх [4, с.11].
Одним із найважливіших аспектів, які характеризують правове положення свідка в адміністративно-процесуальній сфері, є питання про
можливість особи виступати в якості свідка. Даний фактор має дуже серйозний вплив на можливість належної реалізації адміністративнопроцесуального статусу цієї важливої процесуальної фігури. При цьому підкреслимо, що осмислення питань правового положення свідка в адміністративному процесі в плані його можливості виступати в цієї якості доцільно здійснювати
з урахуванням положень, які торкаються цього
питання в інших видах юридичного процесу, а
саме: цивільного та кримінального.
Відповідно до ст.69 КПК не можуть виступати як свідки: захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного по обставинах, що стали
йому відомі у зв'язку з виконанням обов'язків
захисника; адвокат, представник профспілки,
іншої громадської організації по обставинах, що
стали відомі у зв'язку з виконанням ними обов'язків представника потерпілого, громадського позивача і громадського відповідача; особи які через свої фізичні або психічні вади не можуть
правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, і давати щодо них показання.
Практично аналогічні положення, зрозуміло, з
урахуванням специфіки цивільної процесуальної
сфери, містяться й у ст.42 ЦПК.
Дуже цікаві з цього приводу положення,
що містяться в законодавстві деяких зарубіжних
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країн і отримали своє висвітлення в юридичній
літературі [2; 3; 1]. Зокрема, цивільне процесуальне законодавство Франції визначає, що свідками не можуть бути особи, обмежені у своїх
правах за вироком суду. Не можуть бути свідками й особи, що є родичами по прямій лінії однієї зі сторін у процесі, а також чоловіки і дружини, навіть якщо вони розлучені. Крім того,
свідок звільняється від дачі показань, що стосується фактів, які становлять його професійну таємницю. В Англії в цивільній процесуальній
сфері широко використовуються показання свідків, проте при цьому не можуть бути ними малолітні і хворі, які не в змозі сприймати поставлені
питання, розумно і правдиво на них відповідати.
Психічно хворі люди можуть виступати як свідки, якщо суд вирішить, що вони можуть розуміти значення і наслідки дачі присяги, а також
усвідомлювати небезпеку і негідність дачі неправдивих показань. У цивільному процесі США
не можуть бути свідками малолітні і хворі, якщо
вони, на думку суду, не мають пам'яті, достатньої для дачі показань, і не можуть сприймати
питання, а також розумно і правдиво на них відповідати. Отже, процесуальний (у широкому смислі) статус свідка значно пов'язаний з таким правовим явищем, як імунітет свідка.
У літературі імунітет свідка характеризується як надане свідку право відмовитись від дачі показань внаслідок родинних відносин або в
деяких випадках службових обов'язків [4, с.11].
Проте, як видається, це поняття варто тлумачити
дещо ширше. Йдеться про осіб, неспроможних
через свої фізичні або психічні вади правильно
сприймати обставини, що мають значення для
справи, або давати щодо них правильні показання. У подібній ситуації цілком припустимо,
що зазначені особи (здебільшого мірою це стосується психічно хворих) можуть не усвідомлювати і свого права з об'єктивних причин відмовитися від дачі показань. У такому випадку імунітет свідка має охоплювати також обов'язок лідируючого суб'єкта процесу не залучати таку особу
як свідка. Відповідно підставою імунітету свідка
поряд зі спорідненістю або службовим становищем громадянина повинне виступати його фізичне або психічне здоров'я.
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Імунітет свідка повною мірою відноситься
і до адміністративного процесу, набуваючи особливого значення у зв'язку із закріпленням уперше його положень на конституційному рівні.
Про це свідчить зміст ст.63 Конституції України,
відповідно до якої особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення
відносно себе, членів сім'ї або близьких родичів,
коло яких визначається законом. Разом з тим
чинним адміністративно-процесуальним законодавством не встановлені випадки, коли особа не
може бути притягнута як свідок. Навряд чи така
прогалин у законі обгрунтована, відповідає нагальним вимогам адміністративно-юрис-дикційної
практики. Стосовно провадження у справах про
адміністративні правопорушення чітко закріплені в
КпАП підстави, з котрих та чи інша особа не може
виступати як свідок, не сприятиме всемірній реалізації принципів провадження, всебічному врахуванні обставин конкретних справ.
Тому вважаємо за необхідне визначити, що
як свідками по справі про адміністративні правопорушення не можуть виступати захисники
особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, адвокати, представники громадських організацій, які стали відомі відомості про
обставини у зв'язку з виконанням ними відповідних процесуальних обов'язків; особи які через

свої фізичні або психічні вади не можуть правильно сприймати обставини, що мають значення
для справи, і давати щодо них показання; члени
сім'ї і близькі родичі особи, яка притягається до
відповідальності, у разі їх небажання давати свідчення відносно цієї особи. Не викликає сумнівів
і необхідність законодавчого закріплення цих
положень і для інших адміністративно-юрисдикційних проваджень. Зокрема, це стосується провадження по застосуванню адміністративно-попереджувальних заходів і заходів адміністративного запобігання, провадження по скаргах громадян, де найчастіше показання свідків відіграють істотну роль у встановленні об'єктивних обставин, що мають значення для справи.
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TO A QUESTION ON WITNESS` IMMUNITY IN ADMINISTRATIVE PROCESS
Summary
In the article on the basement of domestic and foreign legislation, analysis of the normative - legal
acts and legal practice the legal concept of witness` immunity and its specificity in administrative process
are cleared up; some propositions on improvement of administrative legislation are substantiated.
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ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ НОРМИ ТА СОЦІАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ
Проблема оптимального поєднання соціальних інтересів та юридичної регламентації поведінки учасників фінансової діяльності держави
має і науковий і практичний характер, оскільки
показує роль права в регулюванні суспільних
відносин через інтереси, допомагає законодавцю
з найбільшою ефективністю здійснювати правотворчі функції. В сучасних умовах ситуація
ускладнюється необхідністю створення в Україні
„нового права, яке повинно стати в першу чергу
нормативним виразом загальнолюдських цінностей, принципів справедливості і людяності, способом забезпечення прав і свобод громадянина і
людини, основою організації й функціонування
держави в інтересах людини і всього суспільства” [13, с. 12].
Встановлюючи визначену систему вимог,
заборон і дозволів стосовно залежності між необхідністю задоволення потреб і можливістю їх
задоволення, держава отримує можливість регулювати й управляти поведінкою суб’єктів фінансового права. Отже, фінансово-правове регулювання з формально-логічного, формально-структурного боку є впливом суб’єкта на об’єкт з метою приведення системи у відповідний стан.
Проте зі змістовного, сутнісного боку воно являє
собою форму руху соціальних інтересів [24, с.
16]. У цьому розумінні фінансово-правове регулювання є засобом виявлення, обліку, вираження і забезпечення реалізації соціально усвідомлених інтересів учасників фінансово-економічних відносин. За допомогою даної форми суспільство має можливість усвідомити свої найважливіші, основні інтереси, а з позицій формування та реалізації цих інтересів – установлювати дозволи і заборони, певні пропорції в процесі пошуку суб’єктами конкретних можливостей задоволення своїх потреб.
Інтереси – один із найважливіших об’єктів
правового опосередкування. Але не всі з них так
чи інакше пов’язані з фінансово-правовими нормами, по-перше, тому, що пов’язане із суб’єктивним правом прагнення досягти певних благ,
дій інших осіб не може бути забезпечене стосовно всіх людських інтересів; по-друге, можливості правової системи обмежені в розумінні регламентування приватних інтересів: якби право ви74

ражало і регламентувало всі інтереси, то воно
являло б собою складну, неоглядну і малопридатну для практичних цілей систему [15, с. 22].
Тому заслуговує на увагу висловлена в юридичній літературі думка про те, що в нормах повинні відображатися лише ті інтереси, які є спільними, життєво важливими або для всіх членів
суспільства, або для певної частини суспільства,
типовими інтересами, тобто такими, які виражають сутність суспільних відносин, є найбільш
характерними для них [34, с. 188; 25, с. 43; 32, с.
146-147; 31, с. 182-183].
Отримавши своє відображення у правовій
свідомості, а потім закріпившись у відповідній
фінансово-правовій нормі, інтереси залишаються
поза правовою сферою, не перетворюються у
правові явища. Та чи інша норма, створена в результаті правотворчої діяльності, є соціальноправовою моделлю інтересів певних соціальних
утворень. Тому законодавець повинен вивчати
об’єктивні закономірності, які можуть впливати
на розвиток різних соціальних груп і держави в
цілому. І оскільки процес їх пізнання відбувається через інтереси, відношення правотворчого
органу до цих закономірностей набуває властивості вибірковості, і він виділяє зі всієї сукупності явищ суспільного розвитку ту частину, яка в
даний момент відображає найбільш важливий
публічний чи приватний інтерес. Однак послідовне втілення у нормах фінансового права через
інтереси результатів пізнання економічних законів завжди ускладнене. Річ у тому, що фінансова
діяльність держави – це сфера соціальної діяльності, яка більше, ніж інші знаходиться під
впливом політичних прагнень різних соціальних
груп, класів, територій та ін. [10, с. 158-164; 22,
с. 1, 13] Це приводить до висновку, що прийняття будь-яких фінансово-правових норм завжди
опосередковується і політичними інтересами.
При цьому політичний компроміс у сфері фінансової діяльності держави більшою чи меншою
мірою відповідає вимогам економічних висновків, тенденцій тощо [11, с. 90-91].
Крім об’єктивних політичних та економічних детермінант переведення соціальних інтересів у площину фінансово-правових норм, хотілося б також виділити принципи фінансового
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права. Виступаючи вихідними нормативно-керівними началами правового регулювання фінансової діяльності держави, вони в концентрованому вигляді виражають суть, зміст і найважливіші основи фінансового права. Загальноправові
та міжгалузеві принципи у фінансовій діяльності
держави виконують роль методологічних орієнтирів, найсуттєвіших критеріїв, які визначають
відповідність чи невідповідність цієї діяльності
потребам держави [18, с.80], а також виступають
поєднуючими юридичними домінантами соціальних інтересів. Серед указаних принципів
такі як справедливість, неупередженість, рівноправність, недопущення дискримінації та ін. [1,
Ст. 95; 2, Ст. 7; 3, Ст. 3; 4, с.86-89]
На рівні конкретної фінансово-правової
норми правотворчий орган повинен визначити
рівень співвідношення між інтересами всього
суспільства в цілому, держави, з одного боку, та
приватними інтересами – з іншого. Якщо говорити про норми податкового права, то прагнення
не сплачувати податки можна розглядати як цілком природну реакцію власника захистити своє
майно і доходи від будь-яких посягань, включаючи ті з них, що здійснюються державою й освячені законом. Навіть найбільш законослухняне
населення ставиться до податкового законодавства з меншою повагою, ніж до інших законів,
вважаючи при цьому, що держава встановлює
податки насамперед для задоволення власних
фіскальних інтересів [8, с.21]. Тому платники
податків прагнуть легальним чи нелегальним
шляхом „обходити” фінансово-правові норми
[17, с.47]. Отже, фінансово-правові норми покликані вирішувати суперечності між державою
та платниками податків, між публічними та приватними інтересами. Хоча, як справедливо зауважує з цього приводу М.В.Карасьова, ці протиріччя і нівелюються в міру “укріплення режиму законності, підвищення рівня загальної та
правової культури, руху ринкових відносин, оптимального збалансування інтересів різних соціальних груп, підвищення рівня соціальної спрямованості держави, становлення правової держави, формування справедливої фінансової політики” [11, с.86], однак про їх повне зникнення говорити не можна. Крім того, інколи загострення
суперечностей веде до протиставлення не лише
публічних і приватних інтересів, але і різновидів
публічних інтересів. Прикладом останніх можуть
бути протиріччя, які виникають між державним і
місцевими бюджетами з приводу розмірів міжбюджетних трансфертів [6, с.165-193]. Врахову-

ючи це, необхідно прагнути до того, щоб такі публічні інтереси не конкурували між собою, а формувалися та реалізовувалися в одному напрямку.
Оскільки фінансове право є публічною галуззю права, то, природно, постає питання про
те, чи набувають публічні інтереси в нормі значення домінуючого. При трактуванні права як
засобу вираження класової природи держави та її
інститутів таке домінуюче значення припускалося апріорі. В сучасних умовах розуміння права
як своєрідного юридичного консенсусу передбачає узгодження, пошук і офіційне визнання нормативної міри соціальних договорів та компромісів [29, с.55]. Тому, на нашу думку, надання
пріоритету публічним інтересам перед приватними чи навпаки було б неправильним. Вищезазначене доводить і той факт, що в окремих випадках ці групи інтересів тісно переплітаються між
собою і зазнають взаємного впливу, наприклад,
якщо йдеться про бюджетне фінансування.
В ході прийняття тих чи інших нормативно-правових рішень необхідно враховувати не
тільки конкретний інтерес (нехай навіть і найважливіший), для забезпечення якого видається
фінансово-правова норма, але і взаємопов’язані
із забезпечуваним інтереси тих суб’єктів, на яких
передбачається розповсюдити дію норми. Інакше
прийнята фінансово-правова норма не буде діяти
з необхідною ефективністю, або ж, якщо вона
завдяки авторитету держави, силі державного
примусу і буде діяти, то така дія може призвести
до інших побічних і часто негативних, небажаних наслідків [28, с.56].
У цілому ж функції норм фінансового права полягають у тому, щоб через них здійснювалися: по-перше, легітимація суспільних інтересів; по-друге, постійна рівновага між публічними
та приватними інтересами; по-третє, збереження
і врахування якісної своєрідності приватних інтересів і, по-четверте, інформація всього населення про найбільш важливі, прийняті під захист
держави, інтереси. Реалізація приватних інтересів повинна мати місце в тій частині, в якій вона
не завдає шкоди публічним інтересам.
Вплив норм фінансового права на інтереси
учасників фінансово-економічних відносин у
всіх випадках здійснюється шляхом встановлення суб’єктивних прав та юридичних обов’язків. Таке встановлення є специфічним засобом
правового регулювання [28, с.37]. Реалізація
суб’єктивних прав здійснюється в результаті виконання зобов’язаною особою своїх обов’язків
або здійснення певних дій самою уповнова-
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женою особою. Проте і в цьому випадку фінансово-правова норма зобов’язує всіх інших не перешкоджати здійсненню уповноваженою особою свого суб’єктивного права.
В юридичних обов’язках виражається комплекс вимог, які висуваються державою до інших учасників фінансово-економічних відносин
(фізичних та юридичних осіб, муніципальних
утворень). Але ці вимоги відображають у кінцевому результаті не тільки державні інтереси, а й
перспективні інтереси тих, до кого вони звернені. Б.С.Бесейнов та С.Сабікенов з цього приводу
справедливо зауважують: „Обов’язки... базуються... на відношенні громадян до своєї держави, на
усвідомленні того, що держава є їх власною організацією, яка виражає і захищає їх корінні інтереси. Якщо права служать засобом задоволення матеріальних, культурних та інших потреб
громадян, їх різноманітних інтересів, то обов’язки є засобом укріплення суспільної дисципліни,
законності, правопорядку, необхідною умовою
нормального забезпечення суспільних інтересів”
[5, с.112]. Крім того, аналіз зако-нодавства дозволяє зробити висновок про те, що у фінансовоправових нормах можуть визначатися: а) умови і
рівень забезпечення реалізації інтересів; б) порядок реалізації інтересів; в) гарантії ефективної
реалізації інтересів.
Постійна зміна існуючих соціальних інтересів і поява нових, раніше невідомих інтересів,
які підлягають юридичному визнанню, надають
системі фінансового права динамічного характеру, хоча “право за своєю природою є стабільною, стійкою системою суспільного регулювання” [21, с.98]. Вимога стабільності діючих
норм фінансового права в плані відображення
ними відповідних інтересів означає, що необхідно уникати свавільних, визначених суб’єктивними бажаннями змін. Лише ті зміни, які випливають із об’єктивно зумовлених приватних і публічних інтересів, є виправданими та доцільними. Не випадково стосовно окремих видів фінансово-правових норм на законодавчому рівні визначено процедуру внесення до них змін і доповнень [2, Гл. 9].
Враховуючи вищесказане, вважаємо, що
реалізація соціальних інтересів у фінансово-правових нормах буде оптимальною за таких умов:
1. Розвиток і вдосконалення у фінансовому законодавстві інститутів, які б забезпечували взаємні права, обов’язки і відповідальність
учасників фінансово-економічних відносин.
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2. Фінансово-правове регулювання повинно бути максимально спрямоване на реалізацію
принципів рівноправності, справедливості, неупередженості та ін.
3. Необхідне підвищення правової культури громадян і посадових осіб, зростання поваги до закону, ріст соціально-правової активності. Поєднання соціальних інтересів і норм фінансового права сприятиме тому, що останні все
ширше сприйматимуться не як дещо нав’язане ззовні, а як природні норми поведінки, найбільш адекватні умовам життя суспільства і, отже, корисні для
всіх і обов’язкові для дотримання.
4. Абсолютна відмова від волюнтаризму
та суб’єктивізму в прийнятті фінансово-правових
норм, забезпечення суворої нормативної процедури правотворчої діяльності для всіх державних
органів, підвищення якості їх роботи.
Отже, фінансово-правові норми за своєю
суттю є своєрідним результатом узгодження публічних і приватних інтересів, зумовлених економічними відносинами, та відображаючим співвідношення політичних сил у державі.
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FINANCIAL NORMS AND SOCIAL INTERESTS
Summary
In this article the author gives the analysis of correlation between financial norms and social interests.
The social interests are embodying in the financial norms through out political interests and considering objectives economical rules.
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ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ОДЕРЖУВАЧІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
Починаючи з 2000 року, систему суб’єктів
бюджетно-правових відносин поповнено новим
колом членів – “одержувачами бюджетних коштів”, поняття та основну ланку яких було введено
Постановою Кабінету Міністрів України "Про
вдосконалення системи головних розпорядників
коштів Державного бюджету" від 8 січня 2000 р.
в результаті втрати певним колом державних
установ і організацій статусу головних розпорядників коштів державного бюджету. Відповідно
до Порядку, затвердженого даною Постановою,
в бюджетному процесі бюджетні асигнування
виділяються через головних розпорядників коштів Державного бюджету до розпорядників коштів державного бюджету нижчого рівня та до
одержувачів коштів Державного бюджету. Розпорядники бюджетних коштів традиційно визнаються суб’єктами бюджетно-правових відносин, але постає питання: чи є такими одержувачі,
причому всі чи певне їх коло?
Оскільки одержувач бюджетних коштів в
бюджетному праві наділений рядом прав і
обов’язків і займає конкретне місце в системі
відносин по використанню та організації використання державних фондів коштів, його можна
вважати суб’єктом бюджетно-правових відносин. У п.2 ст.21 Бюджетного кодексу України
(БКУ) закріплене нове поняття одержувача бюджетних коштів – це “фізичні особи та юридичні
особи, що не мають статусу бюджетної установи”. Однак було й зазначено, що “кошти бюджету, які отримують ...одержувачі бюджетних
коштів, надаються їх лише через розпорядника
бюджетних коштів” (ст. 21 п.2 БКУ) – бюджетну
установу в особі її керівника, уповноваженого на
отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків з
бюджету” [2; п. 36 ст.2].
Коло суб’єктів, що можуть виступати одержувачами коштів бюджету, можна окреслити
так: 1) державні (комунальні) організації, установи та підприємства, що знаходяться на госпрозрахунку, в тому числі і казенні підприємства;
2) юридичні особи інших форм власності; 3) фізичні особи, в тому числі і фізичні особи підприємці. До видатків бюджету відносять “кошти, що
спрямовані на здійснення: 1) програм та 2) захо78

дів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум [2, п.13 ст.2]. Тобто кошти бюджету
за видатками спрямовуються на здійснення: і
програм, і заходів. Видатки ж бюджету класифіковані у ст. 10 (п.1.) БКУ і охоплюють бюджетні
призначення, встановлені законом про Державний бюджет України на конкретні цілі, що
пов’язані з реалізацією державних програм [2,
Ст.30]. Перелік даних програм визначено ст. 87
БКУ. Види ж видатків та критерії їх розмежування
передбачені у ст. 86 БКУ.
Але необхідно враховувати, що відповідно
до бюджетного призначення розпоряднику бюджетних коштів надається бюджетне асигнування як повноваження на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною
метою в процесі виконання бюджету [2, Cт.2
п.7]. Розпорядник же бюджетних коштів бере
бюджетне зобов’язання по відношенню до одержувача бюджетних коштів відповідно до бюджетного асигнування: 1) розміщення замовлення;
2) укладення договору; 3) придбання товару, послуги; 4) здійснення інших аналогічних операцій
протягом бюджетного періоду” [2, Ст. 2 п.8].
Відповідно до виду бюджетного асигнування, що надається на здійснення програм чи
заходів, законодавством передбачено різні шляхи та умови, за яких одержувач отримує кошти
бюджету. Однак не всякий одержувач може розглядатись як суб’єкт бюджетних правовідносин.
Зокрема, такими не виступають господарюючі
суб’єкти, які є поставниками товарів і послуг для
державних потреб, і фізичні особи, що є одержувачами соціальних допомог, інших виплат, що їм надаються за рахунок коштів бюджету і перераховуються на їх рахунки, оскільки вони не наділені в
бюджетному праві суб’єктивними правами та обов’язками, тобто бюджетною правосуб’єктністю.
Тому, на нашу думку, положення ст. 22
(п.4 пп.6) БКУ, відповідно до якого одержувачі
бюджетних коштів зобов’язані подавати звіти
про використання коштів, потребує деякого уточнення. На нашу думку, потрібно ввести додатково поняття отримувачів бюджетних коштів
(поняття отримувача з успіхом використовується
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у банківському праві), до яких, на нашу думку
належить віднести тих осіб, що не виступають
суб’єктами бюджетних правовідносин, але інтереси
яких є їх об’єктом (наприклад, осіб, що отримують
допомогу, яка надається сім'ям з дітьми, додаткові
виплати населенню на покриття витрат з оплати
житлово-комунальних послуг, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій
громадян (п. 4б ст. 50 БКУ, тощо).
У будь-якому зі згаданих випадків здійснення бюджетних асигнувань, як ми вже вище
вказали, “кошти бюджету, які отримують одержувачі бюджетних коштів, надаються їм лише
через розпорядника бюджетних коштів” (п.2
ст.21 БКУ). Розпорядник же бюджетних коштів
має право перерахувати дані кошти одержувачу
відповідно до стадій виконання Державного бюджету України (п.1 ст.51 БКУ) лише в разі:
1) встановлення йому бюджетних асигнувань на
основі затвердженого бюджетного розпису;
2) затвердження кошторису, як розпоряднику
бюджетних коштів; 3) взяття бюджетного зобов’язання по відношенню до даного одержувача; 4) отримання від нього товарів, робіт чи
послуг “відповідно до умов взятого бюджетного
зобов’язання.. після чого приймає рішення про їх
оплату та подає доручення на здійснення платежу органу Держказначейства України” (п.6
ст.51 БКУ), якщо у даного розпорядника є в наявності невикористані бюджетні асигнування
(п.8 пп.3 ст.51 БКУ).
З Єдиного казначейського рахунку Державне казначейство перераховує гроші на рахунок
безпосереднього виконавця робіт. Тоді відповідна бюджетна установа-розпорядник бюджетних
коштів не має змоги витрачати гроші не за призначенням. Одержувачі витрачають бюджетні
кошти відповідно до плану використання бюджетних коштів, який повинен бути затверджений керівником одержувача протягом 30 календарних днів з дня затвердження розпису бюджету за погодженням з розпорядниками, через
яких вони одержують бюджетні кошти. Типова
форма плану використання бюджетних коштів,
яка встановлюється Мінфіном, у разі потреби на
вимогу розпорядника може бути доповнена іншими показниками [7; п.9].
Засади вказаних бюджетних правовідносин
регламентовані Законом України “Про поставки
продукції для державних потреб” (№493/95).
Порядок же їх здійснення регламентовано Постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.
1996 р. №266. “Про Порядок формування та роз-

міщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх
виконанням” (в редакції від 03.11.2000 р.). У даному законі сказано, що “виконавцями державного замовлення є суб’єкти господарської діяльності України всіх форм власності, які виготовляють і поставляють продукцію для державних
потреб відповідно до умов укладеного державного контракту” [3, Ст.1 п.1 пп.4]. Відповідно до
закону України “Про підприємництво” в Україні
суб’єктами господарської діяльності є всі підприємці, в числі яких і фізичні особи.
Отже, дані норми дають можливість по-новому розглянути статус громадянина у сфері фінансово-правових відносин. Підтвердження того,
що фізичну особу не лише можна, а й необхідно
розглядати як потенційного та реального суб’єкта права на укладення такого роду контрактів
можна навести норму Конституції України [1,
Ст. 43], в якій сказано, що “держава створює
умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі
професії та роду трудової діяльності” та Закону
України “Про підприємництво” [2, Ст. 15], де
зазначено, що “держава ...захищає споживачів
від проявів несумлінної конкуренції та монополізму в будь-яких сферах підприємницької діяльності. Не допускається прийняття державними
органами актів, які визначають привілейоване становище суб’єктів підприємницької діяльності однієї з форм власності щодо суб’єктів підприємницької діяльності інших форм власності”.
Історично склалось, що фізична особа у
фінансово-правових відносинах виступає у якості одного із суб’єктів, що здійснюють сплату
податків та інших платежів, за рахунок яких
здійснюється формування державних фондів
коштів. Але якщо інші суб’єкти фінансово-правових відносин виступають ще й у якості розпорядників та одержувачів коштів з даних фондів,
за фізичною особою, до останнього часу, статус
одержувача коштів бюджетну не визнавався.
Конституцією України проголошено, що
права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави...
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави” [1, Ст. 3].
Отже, наша держава стає на шлях визнання людини як такої, що не лише потребує підтримки
держави, але й такої, яка виступає основною
ланкою суспільства, та “найвищою соціальною
цінністю” [1, Ст.3], права якої стають найважливішими у порівняння з усіма державними про-
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блемами. У Конституції України проголошено
основні права людини та основні вимоги до держави щодо їх забезпечення. Однією з конституційних гарантій, яка не знайшла свого належного
аналізу та дослідження і рідко звертає на себе
увагу, є положення, що виступає одночасно й основоположним для бюджетного права України і
закріплене у ст. 95 Конституції України: “бюджетна система України будується на засадах
справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами”.
У Законі України “Про підприємництво”
зазначено, що “держава гарантує всім підприємцям, незалежно від обраних ними організаційних
форм підприємницької діяльності, рівні права і
створює рівні можливості для доступу до матеріально-технічних та фінансових ресурсів [2, Ст.
12]. У разі виконання робіт, надання послуг підприємцем для задоволення державних потреб
держава сприяє забезпеченню його матеріальнотехнічними та іншими ресурсами”. А в пункті
15-му сказано, що органи державного управління
будують свої відносини з підприємцями, використовуючи: науково-технічні програми; договори
на виконання робіт для державних потреб.
Отже, закони України не суперечать, хоч і
уточнюють відповідно до сфери правовідносин,
що врегульовують, нормам Бюджетного кодексу
і не заперечують право фізичних осіб мати можливість бути одержувачем коштів бюджету не
лише в якості отримувача, а й у якості виконавця
державного замовлення держави на поставку
товарів, виконання робіт, надання послуг для
державних потреб. У підзаконних же актах, зокрема прийнятих Кабінетом Міністрів України
коло суб’єктів господарської діяльності, які можуть виступати суб’єктами бюджетних правовідносин, несправедливо звужене, і це не зважаючи на те, що відповідно до статті 116 Конституції України [1, Ст. 116 п.2] уряд “вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і
громадянина”.
Наприклад, Порядок складання, розгляду,
затвердження та основні вимоги до виконання
кошторисів бюджетних установ (які можуть виступати лише у статусі головних або нижчестоящих розпорядників бюджетних коштів (п.15 cт.
36 БКУ)), який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. за №
228, хоч і після вступу в дію БКУ, було прийнято
з грубим порушення його змісту (а саме п.2 ст.
21 БКУ). Зокрема, при визначені кола суб’єктів,
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що можуть виступати в якості одержувача бюджетних коштів, визнано лише “підприємства і
госпрозрахункові організації, громадські та інші
організації, що не мають статусу бюджетної
установи, які одержують кошти з бюджету як
фінансову підтримку або уповноважені органами державної влади на виконання загальнодержавних програм, надання послуг безпосередньо через розпорядників” [7, Ст.6].
На нашу думку, дане визначення не охоплює число фізичних осіб, які, наприклад, відповідно до ст. 87 (п.1 пп.9) БКУ виступають одержувачами бюджетних коштів у якості суб’єктів
права на соціальний захист і соціальне забезпечення – грошової допомоги, компенсацій, часткового покриття витрат, тощо. Окрім того, фізична особа може виступати в якості одержувача і
відповідно до п.8 ст.2 БКУ, тобто у разі взяття розпорядником бюджетних коштів бюджетного зобов’язання по фінансуванню до даної фізичної особи відповідно до розміщеного замовлення, укладеного договору чи придбання товару, послуги. Вказане в даній постанові поняття спрямоване на
врегулювання статусу одержувачів бюджетних
коштів, що отримують асигнування на основі
укладення з ними державного замовлення на поставку продукції для державних потреб.
Тобто у вказаній постанові було збережено
поняття, яке було введене Постановою Кабінету
Міністрів України від 8.01.2000 р. № 13 “Про
вдосконалення системи головних розпорядників
коштів державного бюджету” без урегулювання
дефініції, закріпленої в Бюджетному кодексі
України. Однак Бюджетний кодекс не дає відповіді на питання чи за усіма видами бюджетних
асигнувань можуть одержувачами можуть виступати й фізичні особи, чи лише за деякими. На
основі аналізу діючого законодавства можна
стверджувати, що все ж за всіма, але в кожному
випадку із додержанням певних вимог.
Отже, на нашу думку, одержувачів бюджетних коштів, коло яких визначене і розширене в
Бюджетному кодексі України, можна класифікувати за критерієм приналежності їх до кола
суб’єктів бюджетно-правових відносин, а їх подальше дослідження стане підгрунтям удосконалення правових засад даних відносин, зокрема
вже сьогодні існує потреба в правовому закріпленні поняття “отримувача коштів державного
бюджету”.
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N. Yakimchuk
THE PROBLEMS OF FORMATION OF THE LEGAL INSTITUTE
OF BUDGET FUNDS RECIPIENTS
Summary
The article is a scientific research of such separate part of the system of disposal of budget funds as
the recipients; the legal status of the subjects who are enabled to get the budget money and their
classification are analyzed. The improvements of the legal institute of the budget funds recipient are
suggested.
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ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВО-ПРАВОВОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Одним із сутністних елементів держави є її
територія. Це зумовлено тим, що держава не може існувати поза територією як сферою здійснення своїх функцій. Податково-правовий простір держави також обмежений. В основі його
границь лежать територіальні границі держави.
Як переконує світовий досвід, територія держави
співвідноситься з податково-правовим простором держави, як загальне з особливим, тобто визначальні характеристики другого детерміновані
сутнісними рисами першого. Оскільки у науці
фінансового права поняття податково-правового
простору держави малодосліджене, а юридичне
поняття правового простору держави значно
більш вивчене [9; 11; 20; 31], доцільно саме з
його допомогою розкрити сутність поняття податково-правового простору держави.
Зауважимо, що юриспруденція не єдина в
підходах до тлумачення поняття правового простору. Проте детальне вивчення праць вчених, які
досліджують дію права в просторі, переконує,
що їм властива спільність поглядів на науковий
інструментарій для позначення меж дії різних
правових комплексів і передбачуваних ними
правових режимів. Зокрема,
німецькі вчені
К.Цвайгерт і Х.Кьотц [42; 43], французькі –
Р.Давид і К.Жоффре-Спінозі [16], російські –
Ю.О.Тихомиров [36] та Є.В.Чіркін [44], українські – А.З.Георгіца [14] і А.С.Довгерт [18] пропонують використовувати поняття: а) для правових сімей – “зони правового впливу”; б) для правових масивів в межах міждержавних відносин –
“правовий простір”; в) для правових систем в
межах федерації – “державно-правова територія”; г) для унітарних держав – “правовий простір держави” або “правова територія держави”.
Погоджуючись в цілому із запропонованою термінологією, вважаємо за необхідне зазначити,
що для усіх цих випадків адекватно підходить
універсальне поняття “правового простору”. Ми
поділяємо думку І.М.Барціца про те, що “термін
“правовий простір” виступає як універсальна
правова категорія, яка дозволяє аналізувати питання співрозмірності нормативних правових
актів, договірних механізмів у правових відносинах, досліджувати загальне й особливе, межі
та обсяги дії правових актів” [11, c.16-17].
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Юриспруденції відомі чимало концепцій правового простору. Так, згідно постулатів об’єктної
концепції державна територія є об’єктом права
власності, виступає як земельне вираження права
власності. Вона гласить, що територія – не тільки елемент держави, частина його сутнісної характеристики, але й об’єкт держави. Як стверджує дана концепція, в тій мірі, у якій цивільноправові правочини з приводу землі допустимі
між громадянами, вони допустимі і між державами. Одним з перших представників цієї концепції був К.Л.Галлер, який обгрунтовував та захищав право монархів на державну територію
[53]. Його наступникам І.Блюнчлі, О.Зайделю,
Г.Гейльберну, М.Лаванду, П.Гартнеру також характерно зведення відносин з приводу державної
території до рівня публічно-речевого права. А
відомий російський державознавець В.Чичерін,
який належав до їх числа, писав: “Належність
цілої території цілій державі за публічним правом співставна з належністю приватної власності. Окрема особа може розпоряджатись своєю
власністю для всіх своїх приватних цілей, держава ж розпоряджається своєю власністю для
цілей публічних. Ці два права можуть прийти у
зіткнення: у такому випадку приватна власність
повинна уступити” [46, c.53].
Чимало спільного з об’єктною концепцією
території держави має патрімональна концепція,
представники якої розглядали державну територію як об’єкт реального права власності. Однак
для представників цієї концепції державна територія виступає об’єктом не державної, а міжнародно-правової власності. Зокрема, один з представників цієї концепції Л.Оппенгейм відрізняв
публічно-правове поняття власності від його цивільно-правового поняття. Він писав: “Державна
територія називається також територіальною
власністю держави. Однак потрібно мати на увазі, що “територіальна власність” – це поняття
публічного права, яке не слід змішувати з приватною власністю. Територія держави не є власністю монарха, чи уряду, чи навіть народу даної
держави” [55, P.408]. Відомий радянський вчений Ю.Г.Барсегов, аналізуючи питання про співвідношення державної влади і права приватної
власності, писав: “Територіальне верховенство
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входить у сферу публічного права, тоді як власність належить сфері приватного права, тому
відповідно цих два роди держави на земній поверхні не співпадають один з одним” [12, c.22].
Концепція лімітованого простору і концепція компетенції у кінцевому підсумку зводили
територію держави до сфери просторової компетенції держави, однак між ними є суттєві відмінності. Зокрема, на відміну від патрімональної
концепції концепція лімітованого простору заперечує речевий характер державної території. Її
прихильники виходили з того, що, як писав російський державознавець І.П.Трайнін, “управління ...не означає матеріального володіння територією. Воно означає управління людьми, яке
немислиме без території. Але держава владарює
не як приватна особа, а як публічно-правова влада. Територія, звідси, є не реальним об’єктом, а
просторовою межею влади” [38, c.225]. К.Фрікер, родоначальник просторової концепції державної території в Німеччині, відзначав: “Коли
ми говоримо про державну територію, то розуміємо під цим саму державу в просторовому обмеженні... Держава – це ніщо інше, як на основі
права організований у межах певного простору
народ” [52, S.27].
Прибічники концепції компетенції, зокрема, Г.Кельзен, Ш.Руссо, Ж.Ссель та деякі інші
трактують територію держави як сферу її просторової компетенції. Реалізується зазначена просторова компетенція, згідно їх тверджень, через
правові механізми, санкціонування та реалізацію
норм права [45]. У правовий простір держави
вони включають усі види територій та просторово-правових режимів, на які поширюється державний суверенітет – сухопутну територію, водну територію, земні надра, повітряний простір,
правовий простір в цілому та податково-правовий простір як його особливий прояв. Слід
підкреслити, що сучасні прихильники цієї концепції особливий наголос роблять на суворо ієрархічну структуру правового простору, у відповідності з якою в його межах функціонує багаторівнева система юридичних ролей, ієрархія компетенцій [29; 37, c.13; 15, c.87].
Доктрина радянського державного права
досить скептично відносилась до вищезазначених концепцій території держави, навішувала на
них ярлик буржуазних, по суті заперечувала існування складових елементів держави, називала
їх “так званими”, себто надуманими, під якими,
за словами відомого радянського державознавця
В.С.Шевцова, “буржуазна наука розуміє, як пра-

вило, територію, населення і владу” [48, c.74].
“Хоча держава і не мислима поза територією, - резюмував він, - вона характеризується головним чином не територією як частиною фізичної природи,
а суспільними відносинами людей, що складаються
на цій території, регулюються і охороняються державою” [48, c.94]. Інший відомий представник доктрини радянського права О.М.Турубінер писав, що
при розгляді питань передачі території у відповідності з принципами радянського права акти держави щодо їх вирішення слід розглядати як документи політичного характеру, а не як здійснення
прав власника землі [40, c.35].
Поява на рубежі ХІХ-ХХ століть соціологічної теорії права, одним із засновників якої був
тодішній професор юридичного факультету Чернівецького університету Є.Ерліх, зумовило формування ще однієї концепції юридичного розуміння території держави – інституціональної
концепції державної території. Згідно даної концепції, сформована державою та її органами влади правова система не є на території даної держави єдиною. Поряд із створеною державою
правовою системою у суспільстві паралельно
існують й інші правові системи: “звичаєве” право, право тієї чи іншої групи, “профспілкове
право” тощо. Тому неприпустимо ототожнювати
категорії території держави та правового простору держави – перше поняття включає друге,
однак не вичерпується ним [50, S.78; 56]. Більше
того, прихильники цієї концепції стверджували,
що держава не “створює”, а лише “відкриває”
право, яке реально склалося у суспільстві та у
ньому функціонує [47, c.132]. У наш час такий
погляд на право та правовий простір держави
знайшов найбільш послідовний та всебічний прояв
у працях Г.В.Мальцева, В.С.Нерсесянца, в останніх
роботах С.С.Алексєєва, які розглядають право не
тільки з точки зору його опори на державну владу
як силу зовнішнього забезпечення, але й розкривають його сутнісні зв’язки з громадянським суспільством, яке також має не лише часові, але й просторові характеристики [28, c.117; 32; 7; 8].
На нашу думку, жодна з цих концепцій не
може бути абсолютизована і визнана єдино вірною для наукового розуміння як території держави, так і її правового простору, оскільки кожна з них є неадекватним, а дещо однобоким відображенням цих надзвичайно складних явищ
суспільної дійсності. Притаманна цим концепціям певна однобічність успадкувалась і новітньою вітчизняною та усією постсоціалістичною
юриспруденцією. Так, в українському державо-
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знавстві, в теорії права ця проблема вивчалась
тільки у досить обмеженому контексті чинності
нормативних юридичних актів у просторі, коли
з’ясовується їх дія у часі та за колом осіб. При
цьому проблематика дії нормативно-правових
актів у межах державної території обмежується
аналізом, по-перше, питань чинності актів на
усій території держави чи на певній її території
та, по-друге, мірою та роллю застосування положень міжнародного права у національній правовій системі [35; 20; 31].
Витоки такого доктринально обмеженого
погляду на правовий простір держави слід шукати, на нашу думку, знову ж таки, у методологічних хибах радянської юриспруденції, адже саме
вона продовжує фактично залишатись основним
фундаментом, на якому методом діалектичного
зняття зростають новітні вітчизняні концептуальні бачення території та правового простору
держави, ролі та значення часових, просторових і
посуб’єктних факторів у праві. Зокрема, її класичний представник С.С.Алексєєв писав: “Межі
дії нормативного правового акту встановлюються
за трьома основними вимірами: в часі, за територією, по колу осіб. Основний і практично важливий
з цих вимірів – дія акта у часі” [5, c.238]. Цим самим принижувалось забезпечення та вивчення його
дії за двома іншими вимірами, особливо в просторі.
Спеціальне вивчення правового простору переконує, що йому, як і будь-якому іншому якісно відмінному суспільному феномену, властиві свої характерні риси та особливості. Зокрема, однією з
найістотніших ознак правового простору держави є
виключний суверенітет держави над усією її територією. У статті 2 Конституції України зафіксовано: “Суверенітет України поширюється на всю її
територію” [1, Cт.2].
У найавторитетніших енциклопедичних
виданнях світу суверенітет визначається по-різному: як “концепція абсолютної і необмеженої
влади в країні” [51, P.347], як “верховенство, сукупність верховних прав, що належать державі
чи її главі” [49, c.892-893], як “територія, яка заявляє, що в кожній системі управління повинна
бути свого роду абсолютна влада особи чи органу,
покликана вирішувати і бути здатною виконувати
прийняті рішення” [54, P.77]. У новому тлумачному
словнику української мови категорія “суверенітет”
тлумачиться у двох значеннях: як “незалежність і
самостійність держави у її зовнішніх і внутрішніх
справах, непідлеглість”, як “становище суверена,
право верховної влади” [33, c.444]. Якщо спробувати класифікувати визначення категорії “суве84

ренітет”, що міститься у працях відомих вченихюристів, то легко виділити два підходи до його
визначення. Найвиразнішим, на нашу думку, визначенням суверенітету, що характерне одній з
груп вчених, дав Г.І.Тункін. “Державний суверенітет, - пише він, - це властиве державі верховенство на своїй території; незалежність в міжнародних відносинах” [39, c.15]. Аналогічні визначення суверенітету давались І.Д.Левіним,
С.М.Равіном, Г.В.Александренко, Н.А.Ушаковим та іншими авторами [24, c.39; 34, c.26; 4,
c.71; 41, c.56]. Їх найважливішою особливістю є
те, що поняття суверенітету у них визначається
як властивість держави.
Найхарактерніше визначення суверенітету,
яке відображає підхід іншої групи вчених-державознавців до цієї проблеми, сформульовано,
на нашу думку, Д.Б.Левіним: “Суверенітет – це
верховенство державної влади внутрі країни і її
незалежність від якої б то не було іншої влади у
міжнародних відносинах” [25, c.200]. Аналогічні
за суттю визначення категорії “суверенітет” містяться також у роботах І.П.Трайніна, В.Дорогіна,
Д.Л.Златопольського,
А.І.Лепьошкіна,
С.С.Алексєєва та ін. [19, c.34; 26, c.91; 23, c.151;
21, c.46; 6, c.62]. Характерною рисою їх визначень є те, що суверенітет вони розглядають як
властивість державної влади.
Не дивлячись на певні відмінності у визначеннях категорії “суверенітет” різними групами
вчених, неважко помітити спільні ознаки суверенітету, на які вказують дослідники, а саме: 1)
повновладдя і верховенство держави внутрі країни; 2) незалежність держави на міжнародній
арені; 3) єдність суверенітету держави.
Суверенітет держави означає, що дія норм
права на території держави є необмеженою ніким іншим, безумовною і абсолютною. Підписання Україною міжнародно-правових угод і
поширення таким чином на територію України
загальновизнаних принципів права і міжнародноправових норм не є порушенням виключного суверенітету держави, оскільки згідно статті 9
Конституції України “чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України” [1, Cт.9]. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України [1, Cт.9].
Згідно статті 92 Конституції України, тільки законами України, тобто лише державою в
особі її законодавчої гілки влади, можуть вста-
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новлюватись в Україні “система оподаткування,
податки і збори” [1, Ст.92]. Це є невід’ємною
частиною державного суверенітету. Будь-яке порушення цього принципу де-юре означає, згідно
Конституції України, нечинність яких би то не
було податково-правових приписів на правовому
просторі України [1, Cт.8]. Проте визначення
податково-правової території держави законодавець України не дає. Як методологічний ключ до
її розуміння можна використати, на нашу думку,
статті 3, 4, 5 і 6 Митного кодексу України, у яких
дано визначення митної території держави, її митного кордону, спеціальних митних зон та спеціальних митних режимів [2, c.4].
За аналогією, податкову територію держави можна визначити як територію, над якою
Україна має виключну юрисдикцію щодо встановлення, справляння та стягнення податків.
Межі податкової території України є податковим
кордоном України. Податковий кордон України
співпадає з державним кордоном України, за винятком меж вільних економічних, спеціальних,
господарських та митних зон, які слід розглядати
як складову частину податкового кордону України. Як і більшість інших держав, Україна практикує створення вільних економічних, спеціальних господарських та митних зон різного
типу. Статус та територія цих зон встановлюються Верховною Радою України відповідно до
законів України про вільні економічні, спеціальні господарські та митні зони. Водночас Україна укладає з іншими державами договори про
уникнення подвійного оподаткування та договори, які на основі взаємності встановлюють
спеціальні податкові режими, що передбачають
додаткові умови для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб’єктів
господарської діяльності цих держав.
Наступною невід’ємною рисою правового
простору держави є його безперервність і однорідність. Як гласить частина 3 статті 2 Конституції України, “територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою” [1,
Cт.2]. Територія держави – це частина земної
кулі, що належить певному народу та є основою
його суверенітету та добробуту. У цьому відношенні вважаємо за доцільне звернути увагу теоретиків-державознавців та вітчизняного законодавця на досить вдалі, на нашу думку, законодавчі конструкції щодо визначення території держави, використані у Конституціях деяких держав. Так, стаття 2 Конституції Ірландії гласить:
“Територію, що належить народу, складає весь

острів Ірландія, приналежні до цього острови та
територіальне море” [22, c.785]. А у статті 9
Конституції Республіки Бєларусь записано: “Територія Республіки Бєларусь є природною умовою існування і просторовою межею самовизначення народу, основою його добробуту та суверенітету Республіки Бєларусь” [22, c.299].
Цілісність правового простору держави –
це невід’ємна складова держави. Вона означає,
що на всій території держави однаково діє система права, прав та обов’язків суб’єктів правовідносин. Безперервність, однорідність та цілісність податково-правового простору як одного з
проявів правового простору держави в цілому
полягає в тому, що у межах усієї держави діють
однакові об’єкти та ставки оподаткування в межах одних і тих же податків (якщо інше не передбачено законом), однакові пільгові преференції, однакова міра податково-правової відповідальності за адекватні податкові правопорушення. Будь-які зміни території України Конституція України дозволяє виключно на підставі
всеукраїнського референдуму [1, Cт.73]. В Україні жодна адміністративно-територіальна одиниця не вправі оголосити про свою незалежність
від держави без врахування національних інтересів та суверенної волі всього народу України.
Проведення референдумів з питань податків, в
тому числі податково-правового простору, Конституція України забороняє [1, Cт.74].
Важливою рисою правового простору держави є те, що він має територіальну обмеженість, детермінований територіальними межами
держави і не може виходити за її кордони. Право виключної юрисдикції держава має тільки в
межах своєї суверенної території. Це зумовлено
тим, що згідно постулатів сучасного конституційного і міжнародного права всі держави
юридично рівні. Ця рівність найобразніше відображена в принципі “Par super parem potestatem
non habet” (“Рівний над рівним влади не має”). В
даному випадку цей принцип означає, що уся повнота юрисдикції держави обмежена її державними
кордонами, межами її правового простору, за якими починається правовий простір, державна територія інших суверенних держав. Декларація про
принципи міжнародного права гласить: “Усі держави користуються суверенною рівністю. Вони
мають однакові права і обов’язки і є рівноправними
членами міжнародного співтовариства, незалежно
від відмінностей економічного, соціального, політичного чи іншого характеру” [17, c.6]. Ще одну
суттєву рису правового простору в цілому та по-
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датково-правового простору держави зокрема
складає його системно-структурний характер.
Причому правовий простір держави виступає не
звичайною структурою, а структурою строго ієрархічною та жорстко сконструйованою. З усієї
сукупності нормативних приписів, що чинні на
території держави, доцільно розрізняти нормативно-правові акти, що діють на території усієї країни, та нормативно-правові акти, чинні лише на
території певної її частини. Так, стосовно регулювання податкових правовідносин на всій
території України діють приписи Конституції
України, законів України, які регулюють загальнодержавні податки і збори, а також встановлюють межі податково-правової компетенції з питань оподаткування, зборів та обов’язкових платежів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування. Серед нормативно-правових актів, дія яких поширюється тільки на певну територію України, слід виділити, на нашу
думку: а) акти центральних органів влади та
управління, у яких спеціально оговорюються
просторові межі їх застосування; б) акти Автономної Республіки Крим; в) акти органів місцевого самоврядування. Поняття системності правового простору в цілому та податково-правового простору держави зокрема слід відрізняти
від близькозвучних понять “правова система” та
“система права”. Інтегративна якість правового
простору, на нашу думку, полягає в тому, що воно
включає в себе як правову систему тієї чи іншої
держави як конкретний соціальний феномен, так і
систему права держави як співвідношення нормативних приписів між собою, їх логічні взаємозв’язки та протиріччя [10].
Для того, щоб бути ефективним, правовий
простір держави повинен відзначатись внутрішньою єдністю. Як писав І.Д.Левін, вона полягає в тому, що: а) сукупна компетенція органів
держави охоплює всі повноваження, необхідні
для реалізації функцій держави; б) різноманітні
органи, що складають дану систему, не вправі
приписувати одним і тим же суб’єктам правовідносин за одних і тих же обставин взаємно виключні правила поведінки [24, c.64]. Загальне
правило тут можна сформулювати так: “одна
держава – одна правова система”.
Внутрішня єдність правового простору
держави з неминучістю передбачає його зовнішню єдність, яка є віддзеркаленням першої і
проявляється як цілісне явище за межами держави, у її міжнародних зносинах. Насамперед
підкреслимо, що правовий простір держави не
86

повинен де-юре ставати об’єктом впливу інших
держав на нього. Формально тільки положення
міжнародного публічного права наділені можливістю впливати на рішення, що приймаються
державами. Так, стаття 29 Віденської конвенції
про право міжнародних договорів гласить, що
будь-який міжнародний договір обов’язковий
для кожного учасника у відношенні всієї його
території, якщо інше не встановлено цим договором чи ще якимось чинним міжнародно-правовим актом вищої сили [13, c.80]. Особливістю
тут є те, що коли внутрішня єдність правового
простору держави може порушуватись внаслідок
тимчасової появи у ньому антагоністичних протиріч, то зовнішня єдність правового простору
держави безумовна і її порушення з чийого б то
боку не було слід розцінювати як втручання у
внутрішні справи держави – якою бути податковій системі держави, визначає тільки вона.
Сутнісною рисою правового простору держави є наступність у його формуванні. Навіть
при зміні державно-правового устрою держави,
політичного режиму та форми правління, що
сталося в Україні внаслідок проголошення нею
незалежності, мало місце переживання нормативно-правових актів, в т.ч. й тих, що регулюють
податково-правові відносини, які діяли раніше та
на момент цих перетворень [3]. За умови ж поступального розвитку в межах держави, що відзначається одними і тими ж формою правління,
державного устрою та політичного режиму, наступність є природною нормою, умовою суспільного прогресу. В протилежному випадку неминучі прояви правового вакууму, невігластва,
що є закономірним наслідком поспішних, непослідовних дій держави і породжує, як правило,
надзвичайно серйозні проблеми в суспільстві.
Так сталося, зокрема, із запровадженням у суверенній Україні, економіці якої не загрожувала
криза перевиробництва, гальмуючого продуктивні сили суспільства податку на додану вартість
– в кінцевому підсумку за десятиріччя він зруйнував економіку України та її фінансову систему, відкинув їх розвиток назад [27; 30].
Отже, податково-правовий простір України
включає у себе систему податків і зборів, податково-правовий режим території держави, ієрархію податково-правових актів з питань оподаткування, що діють на цій території. Податковоправовий простір держави є видовим проявом
правового простору держави як явища родового
та наділений такими спільними з ним рисами, як:
а) виключний суверенітет держави над її право-
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вим простором, в т.ч. податково-правовим простором; б) безперервність, однорідність та цілісність правового і податково-правового простору
держави; в) територіальна обмеженість першого
та другого; г) їх системно-структурний характер;
д) їх внутрішня єдність; е) їх зовнішня єдність; є)
їх наступність. На основі здійсненого аналізу
пропонуємо включити у майбутній Податковий
кодекс України статтю “Податково-правовий
простір України”: “Територія України, над
якою Україна має виключну юрисдикцію щодо
встановлення, справляння чи стягнення податків, визначає межі податково-правового простору України. Межі податково-правового простору України є податково-правовим кордоном
України. Податково-правовий кордон України
співпадає з державним кордоном України, за
винятком вільних економічних, спеціальних господарських та митних зон. Межі вільних економічних, спеціальних господарських та митних
зон є складовою частиною податково-правового
кордону України. Статус та територія зазначених зон встановлюються Верховною Радою
України відповідно до законів України про вільні
економічні, спеціальні господарські та митні
зони України. Україна може укладати з державами двосторонні та багатосторонні договори
про уникнення зовнішнього подвійного оподаткування та договори, які на основі взаємності
встановлюють спеціальні податково-правові режими, що передбачають паритетні пільгові умови
для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
України та іноземних суб’єктів господарської діяльності цих держав”.
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Стаття надійшла до редколегії 28.04.2002 р.
R.O. Gavryliuk
THE CONCEPT OF TAX-LEGAL TERRITORY OF UKRAINE
Summary
In the article it is substantiated that tax-law territory of the state is the specific manifestation of the
state territory as whole as patrimonial phenomenon and has such similar features as: a) exclusive state sovereignty over its legal space including tax-legal space; b) continuity, homogeneity and wholeness of legal
and tax-legal space of the state; c) territorial limitation of them both; d) their system-structural character; e)
their internal unity; f) their external unity; g) their eligibility.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДАТКУ
Становлення та розвиток ринкових відносин в Україні впливає і на реформування системи оподаткування. Податкова система України
та її основні складові не є чимось сталим, а знаходяться в постійній динаміці, розвитку та зміні.
З’являються нові види податків, удосконалються механізм їх справляння та стягнення. Змінюється не тільки податкове законодавство, а і підхід до таких понять як податок, збір, обов’язковий платіж, як з боку законодавців, так і теоретиків. За останні роки з’явилось багато цікавих
наукових досліджень щодо правових проблем
оподаткування, вироблено нові підходи до визначення характерних рис податку, розширено
перелік основних елементів податкового закону.
Так, якщо раніше під податком однозначно
розуміли обов’язковий платіж тільки до бюджету, то тепер погляди вчених з цього приводу розділились. Ще майже півсторіччя тому С.Д.Ципкін зазначав, що з правової позиції податок означає перш за все платіж до бюджету [15, c.49].
І фактично, продовжуючи його думку, на сучасному етапі П.С.Пацурківський, Н.В.Воротіна,
Р.О.Гаврилюк та ряд інших учених справедливо
відзначають, що податок завжди сплачується до
бюджету – в загальнодержавний або місцевий, а
також може розподілятися між ними. Цей платіж
не призначений для конкретних витрат. Усі надходження від податків змішуються у бюджеті у
вигляді грошових сум і звідси можуть іти на фінансування будь-яких цілей, що становлять загальний інтерес [11, с.72; 7, с.14; 8, с.69]. Ще більш
категорично висловлюється з приводу адресності
податку Д.А.Бекерська, яка стверджує, що суми
податку надходять тільки до бюджету, без права
зарахування їх до позабюджетних фондів або до
інших державних цільових фондів [6, с.15].
Але ряд науковців висловлює протилежну
думку, розглядаючи на сьогодні податок як
обов’язковий індивідуально безвідплатний платіж до бюджетів та до державних цільових, у тому числі і позабюджетних, фондів, який справляється з платників податків у встановленому
законом порядку та розмірах [13, с.181; 14,
с.225]. У зв’язку з цим учені пропонують поділяти податки, в залежності від мети їх використання, на загальні та цільові, де “загальні пода-

тки являють собою найбільш численний вид податків, що справляються до бюджетів різних рівнів і витрачаються на реалізацію різноманітних
функцій держави. Цільові податки справляються
в спеціальні фонди і витрачаються на реалізацію
певних програм” [12, с.182]. Фактично автори у
наведеному визначенні ототожнюють податки з
іншими обов’язковими платежами, не вбачаючи
між ними суттєвої різниці. Схожу думку висловлює і М.П.Кучерявенко, який зазначає, що податок може вноситись як до бюджету, так і до цільового фонду [9, с.52]. Вчений вступає в протиріччя сам з собою, оскільки далі він зазначає, що
податок є нецільовим платежем. А отже, податок
як нецільовий платіж до цільового фонду не може бути зарахований.
На нашу думку, будь-який платіж до цільового фонду має на меті здійснення в майбутньому витрат за конкретними напрямками і тому
він позбавлений абстрактності. Тобто при сплаті
коштів до цільових фондів іде мова не стільки про
податки, скільки про цільові платежі, які, як правило, мають компенсаційний характер. Тому визначення податку як платежу до будь-якого цільового фонду, як бюджетного, так і позабюджетного,
на наш погляд, протирічить економічній суті податку як абстрактного, безвідплатного платежу.
Дискусійним на сьогодні в теорії фінансового права є визначення ряду характерних рис
податку. Як підкреслював С.Д.Ципкін, “сплата
податку завжди означає перехід частини коштів
із власності окремих платників у власність усієї
держави” [15, с.53]. Але на сьогодні, формулюючи цю ознаку податку, необхідно враховувати:
зміни, яких за останнє десятиріччя зазнало правове регулювання відносин власності; особливості українського податкового законодавства. Так,
до платників податків законодавець відносить
будь-які підприємства, установи та організації,
незалежно від форми власності, в т.ч. і державні
підприємства, майно яких знаходиться у державній власності. Відповідно до ст.10 Закону України “Про підприємства в Україні” майно підприємств, що “є державною власністю і закріплене
за державним підприємством (крім казенного),
належить йому на праві повного господарського
відання” (абз.1 п.3), а “майно, що є у державній
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власності і закріплене за казенним підприємством, належить йому на праві оперативного
управління” (абз.3 п.3). Тому варто погодитись із
думкою Н.В.Воротіної, що при сплаті податку
державними підприємствами можна говорити
про перехід права оперативного управління у
безпосередню власність держави [7, с.13-14]. І
враховуючи все вище викладене, доцільно зазначену рису сформулювати ширше, а саме: при сплаті
податку відбувається перехід права власності, повного господарського відання чи оперативного
управління на суму сплачених коштів.
Подібне твердження вже знайшло відображення в російському податковому законодавстві, де в ст.8 Податкового кодексу Російської
Федерації при визначенні податку зазначається,
що це “обов’язковий, індивідуально безвідплатний платіж, що справляється з організацій та фізичних осіб у формі відчуження належних їм на
праві власності, господарського відання чи оперативного управління грошових коштів з метою
фінансового забезпечення діяльності держави та
(чи) муніципальних утворень” [10, с.86]. На нашу думку, це поняття може бути використано
нашим законодавцем при затвердженні Податкового кодексу України.
Протягом кількох останніх років до податкової системи України було віднесено ряд нових
податків. Серед них - єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, фіксований
податок як різновид прибуткового податку з
громадян. І хоча єдиний податок, по-перше, не
було внесено до переліку обов’язкових платежів,
затвердженого Законом України “Про систему
оподаткування”[2]; по-друге, було встановлено
не законом, як того вимагає ч.2 ст.92 Конституції
України [1], а Указом Президента України, його,
на наш погляд, потрібно також розглядати як
складову податкової системи. Це пов’язано з
тим, що законодавець фактично розповсюджує
на платників єдиного податку вимоги, які стосуються платників інших платежів, уведених до
податкової системи. Так, якщо ми звернемося до
Закону України від 21 грудня 2000 р. “Про порядок погашення зобов’язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами”, то поняття “податковий борг”, “податкове зобов’язання”, “податкове повідомлення”,
“податкова вимога” та інші застосовуються в однаковій мірі платників усіх податків, в тому числі і єдиного.
Єдиний та фіксовані податки заслуговують
на особливу увагу, оскільки вони суттєво відрі90

зняються від інших платежів, що справляються
за загальною системою оподаткування. Ці податки є комплексними платежами, кожен з яких,
відповідно до діючого законодавства, об’єднує в
собі притаманну лише йому певну групу різноманітних податків і зборів (обов’язкових платежів). Наприклад, фіксований сільськогосподарський податок акумулює в собі такі платежі, як
податок на прибуток підприємств, земельний
податок, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, комунальний податок, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування та ряд інших [4]. І єдиний, і фіксовані податки, з нашої точки зору,
можна називати податками досить умовно. Так,
жоден з них у повній мірі не відповідає тим
ознакам, які характеризують цей платіж.
Теорія фінансового, в т.ч. податкового,
права визначає, що податок є платежем, якому
характерні такі риси: платіж до бюджету; платіж,
який має обов’язковий характер; абстрактний
платіж, який не має цільового призначення; індивідуально безоплатний платіж та ін. Аналізуючи законодавство, з’ясуємо, наскільки ці риси
відповідають суті єдиного та фіксованих податків. Порядок сплати єдиного податку регулюється Указом Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
суб’єктів малого підприємництва” (в ред. від 28
червня 1999 р.). Відповідно до ст.2 названого
Указу, суми єдиного податку, сплачені суб’єктами підприємницької діяльності-фізичними
особами, розподіляються між місцевим бюджетом (43%), Пенсійним фондом України (42%) та
обов’язковим соціальним страхуванням (15%).
Як зазначається в ст.3 Указу, єдиний податок,
сплачений юридичними особами - суб’єктами
малого підприємництва, перераховується відділеннями Державного казначейства до Державного бюджету України (20%), місцевого бюджету (23%), Пенсійного фонду України (42%),
на обов’язкове соціальне страхування (15%) [ 5 ].
Фіксований сільськогосподарський податок відповідно до ст.6 Закону України від 17
грудня 1998 р. “Про фіксований сільськогосподарський податок” спрямовується відділеннями
Державного казначейства України до місцевого
бюджету (30%), Пенсійного фонду України
(68%) та на обов’язкове соціальне страхування
(2%) [4]. Подібного розподілу між грошовими фондами зазнає і фіксований податок, як різновид
прибуткового податку з громадян. Як зазначається
в п.2 Прикінцевих положень Закону України від 13
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лютого 1998 р. “Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян” суми фіксованого податку спрямовуються до місцевого бюджету (90%) та до Пенсійного фонду України (10%) [3].
Наведене вище свідчить, що і фіксовані
податки, і єдиний податок – це платежі, які одночасно адресуються до кількох фондів, а саме: до
місцевих бюджетів (а в окремих випадках і до
Державного бюджету України), до Пенсійного
фонду України, до Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на
випадок безробіття та до Фонду соціального
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності. Отже, ці податки є платежами,
позбавленими такої риси, як адресність до бюджету, оскільки вони спрямовуються не тільки
до бюджету, а і до державних цільових позабюджетних фондів. Тобто кожен з них можна розглядати як податок лише відносно тієї частини,
яка зараховується до бюджету, а в частині, що
надходить до відповідних позабюджетних фондів, то це за своєю економічною суттю є обов’язкові неподаткові платежі.
Що стосується іншої риси податку, абстрактного характеру цього платежу, то наявність її у
єдиного чи фіксованого податку також викликає
сумнів. Так указані платежі в тій частині, що зараховується до Пенсійного фонду України чи
фондів обов’язкового соціального страхування, є
внеском із чітко вираженим цільовим призначенням. І лише та частина податку, яка спрямовується до бюджету, має ознаки абстрактного
платежу. Не має підстав розглядати ці податки і
як індивідуально безоплатні платежі. Індивідуальна безоплатність передбачає, що сплата податку
конкретним суб’єктом не приводить до виникнення
у держави конкретних зобов’язань щодо такого
платника, виражених у наданні йому адекватних
матеріальних цінностей чи послуг [ 11, с.70 ].
У разі ж сплати єдиного чи фіксованих податків, платник у майбутньому може розраховувати на компенсаційні виплати із Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття, а також на пенсійне забезпечення. Тобто вказані платежі мають
частково компенсаційний характер, який можна
ще назвати як умовно поворотний. Особливість
його полягає в тому, що дата отримання компенсації платником пов’язана з моментом виникнення в останнього відповідності умовам, визна-

чених законодавцем, і які для конкретного платника можуть ніколи і не настати. Наприклад, не
кожен платник єдиного податку зможе отримати
в майбутньому компенсацію, пов’язану з народженням дитини або допомогу по безробіттю,
тому що умовою їх надання є відповідно народження дитини чи втрата роботи та отримання
статусу безробітного.
При сплаті єдиного податку, фіксованого
сільськогосподарського та фіксованого, як різновиду прибуткового, податків, риса їх обов’язковості має специфічний прояв. Це пов’язано з тим,
що перехід до сплати названих податків здійснюється за добровільним рішенням платника.
Наприклад, як зазначається в ст.2 Указу Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого
підприємництва” суб’єкти малого підприємництва – фізичні особи “мають право самостійно
обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним
податком шляхом отримання свідоцтва про
сплату єдиного податку” [5]. Отже, обов’язковість сплати єдиного та фіксованих податків наступає безпосередньо в результаті вільного вибору платника. За цією ознакою вони схожі з митом та зборами. Обов’язковість же сплати інших
податків виникає в будь-якому випадку при наявності у платника об’єкта оподаткування.
Викладене свідчить, що названі вище платежі наділені особливими рисами, не характерними іншим податкам, що справляються за загальною системою оподаткування. А саме: вони є
комплексними платежами, що акумулюють у
собі групу обов’язкових до сплати за загальною
системою оподаткування податків і зборів; мають частково поворотний характер; одночасно
надходять як до бюджету, так і до державних
цільових позабюджетних фондів, розподіляючись між ними у пропорціях, установлених законодавцем; мають частково цільове призначення;
контрольні функції на стадії розподілу коштів
між фондами виконують, у тому числі і Пенсійний фонд України та фонди соціального страхування (наприклад, відповідно до Угоди про інформаційне співробітництво між Державною
податковою адміністрацією України та Пенсійним фондом України від 24 квітня 1999 р.).
Усе вищевикладене дає підстави стверджувати, що зазначені податки є особливим видом
обов’язкових платежів, які характеризуються
своїми специфічними рисами, не притаманними
будь-якому іншому виду платежів. Особливість
їх викликана саме тим, що кожен з них поєднує в
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собі групу відмінних за правовим режимом
обов’язкових платежів – податки, збори, внески.
У зв’язку з цим вони заслуговують на особливе
місце серед складових податкової системи України. Віднесення законодавцем зазначених платежів до податків, на наш погляд, пов’язано з тим,
що діюче податкове законодавство України не
містить окремого поняття податку, а в ст.2 Закону України “Про систему оподаткування” наводить лише узагальнююче визначення, яке охоплює всі обов’язкові платежі, не встановлюючи
критеріїв їх розмежування.
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SOME ASPECTS OF THE LEGAL CHARACTERISTIC OF TAX
Summary
In the present article we analyses some features of tax, which are the most debatable in Financial law.
The characteristics of specialties of the united and fixed taxes are given. Their place in the tax system of
Ukraine is determined.
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ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТА ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ
Специфіка правового регулювання земельного податку в Україні проявляється у правовій
регламентації структурних елементів закону про
земельний податок. Чітке закріплення структурних елементів земельного податку, що характеризують його як цілісний, завершений інструмент державного впливу, є основою його правового регулювання, базою для ефективного його
справляння. Для кращого розуміння і тлумачення суті земельного податку у чинному законодавстві та вітчизняній правовій літературі застосовується характеристика його обов’язкових
елементів, найпершим і найголовнішим з яких є
суб’єкт податку. Саме завдяки його визначенню
законодавством окреслюється те коло осіб, на
яких накладається податковий обов’язок його
сплати. Суб’єктами податку в юридичній літературі прийнято називати особи, що мають, отримують (передають) об’єкти оподаткування або
здійснюють діяльність, що є об’єктом оподаткування, і на яких покладений обов’язок щодо
сплати податків податковим законодавством [22,
с.386; 25, с.239].
Чинним законодавством не надається конкретного визначення суб’єктів земельного податку. Закон України „Про плату за землю” в ст.2
вказує, що ними є власники земельних ділянок,
земельних часток (паїв), та землекористувачі,
крім орендарів та інвесторів – учасників угоди
про розподіл продукції [1, с.238]. Стаття 5 даного Закону встановлює, що суб’єктом плати за
землю (платником) є власник земельних ділянок,
земельних часток (паїв) і землекористувач, у тому числі орендар [2, с.74]. На наш погляд, таке
законодавче визначення хибує декількома недоліками. По-перше, визначаючи суб’єкта земельного податку, неприпустимим є словосполучення
“суб’єкт плати за землю”, оскільки плата за землю не є податковим платежем. Адже, земельний податок як обов’язковий платіж, об’єктом
якого є земля, відмінний за своєю правовою природою від плати за користування земельними
ресурсами. Він є формою перерозподілу національного доходу, що існує при наявності різних
форм власності, і його сплата завжди означає
перехід частини фінансових ресурсів із власності
окремих платників у власність держави. Плата за

землю передбачає певну еквівалентність платника з державою. Вона сплачується користувачем власнику майна. По-друге, землекористувач
і орендар є суб’єктами цивільно-правових (а не
податкових) правовідносин. Земельний податок
сплачується винятково власником землі. Потретє, в даному Законі допущено неточність: використовуються категорії “суб’єкт земельного
податку” і “платник” як синоніми. Ототожнення
даних категорій неприпустиме. Ми цілком погоджуємось з Криницьким І.Є., який вважає, що
визначена законодавцем категорія суб’єкта земельного податку є розмитою, чим перешкоджає
конкретизації зобов’язання сплати податкових
сум щодо конкретного платника [17, с.11]. А чітке визна-чення категорії платника земельного податку має надзвичайно важливе значення в теоретичному, а особливо – в практичному аспекті.
У науці фінансового права вже стало традиційним визначати суб’єкт земельного податку
шляхом визначення об’єкта оподаткування. Наприклад, Будзиновський В., даючи характеристику платників ґрунтового (нині – земельного)
податку писав: “...ґрунтовий податок сплачується
від всієї тієї землі, котра використовується людиною в рільничий спосіб” [6, с.2]. Даючи характеристику елементів податку, Д.Львов вважав,
що поняття платника податку виводиться з розуміння в першу чергу через об’єкт, на який накладається даний податок [21, с.317].
Подібний підхід у визначенні суб’єкта земельного податку спостерігається і нині. Зокрема, ними визначаються власники землі та землекористувачі (крім орендарів), що мають відповідні документи, які посвідчують право власності (користування) земельними ділянками [27,
с.5; 5, с.46]. Така позиція знайшла своє відображення і в навчально-методичній літературі.
У підручнику з фінансового права земельний податок визначається як платіж, що стягується із
землевласників і землекористувачів і залежить
від якості та місцезнаходження ділянки, виходячи з кадастрової оцінки землі [26, с.258] .
Подібна точка зору щодо визначення
суб’єктів земельного податку зустрічається і в
зарубіжній фінансово-правовій літературі [11,
с.7; 28, с.143].
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Звичайно, не можна відхиляти той факт,
що суб’єкт і об’єкт земельного податку – це такі
його елементи, що досить тісно між собою переплетені. Так само очевидно, що найбільш характерною рисою суб’єкта земельного податку є
його право власності на земельну ділянку. Але
обмежуватись у визначенні суб’єкта земельного
податку лише вказівкою на об’єкт оподаткування, не враховуючи таких істотних характеристик, як наявність у юридичних і фізичних осіб
правового обов’язку сплати податку, наявність у
них податкової право- і дієздатності, інших, властивих лише суб’єкту характеристик, нам здається недоцільним. Як справедливо зазначав
В.А.Лєбєдєв, не предмет, а особа є справжнім
платником податку, адже в загальному розподілі
податків належить звертати увагу не так на
об’єкти оподаткування, як на особи платників,
оскільки загальна сума податків, що сплачується
особою, повинна бути співрозмірною з її доходом [20, с. 9-10]. Тому ми вважаємо, що визначення платника земельного податку через характеристику об’єкта даного податку неповне, оскільки притаманні лише йому правові особливості
залишаються неврахованими.
На наш погляд, хибною й така позиція, що
платниками земельного податку є юридичні особи всіх форм власності [5, с. 46; 24, с. 62]. Адже
майно (в тому числі земельна ділянка), що знаходиться у розпорядженні державних підприємств, установ, організацій, є власністю держави.
А як ми вже відзначали вище, оподаткування має
місце там, де є перехід права власності. В цьому
ми не можемо погодитись з висловленою в науці
фінансового права думкою, що платежі державних
підприємств державі є податковими не тільки за
формою, а й за економічним змістом [10, с. 11].
Ознакою суб’єкта земельного податку є
встановлення державою щодо нього податкового
обов’язку, зміст якого визначається насамперед
імперативним методом фінансово-правового регулювання та особливостями відносин, що складаються між суб’єктами з приводу сплати податку. [19, с.123] Особливість земельно-податкових правовідносин полягає в тому, що вони визначені державним примусом і специфічними
санкціями. По суті податковий обов’язок не є
просто обов’язком зі сплати земельного податку.
У земельно-податкових правовідносинах він
проявляється у: а) обов’язку ведення податкового обліку; б) обов’язку сплати нарахованих
податкових сум; в) обов’язку звітності про сплату земельного податку [4, с. 35; 12, с. 49].
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Однією з найважливіших характеристик
суб’єкта земельного податку є його здатність
сплати податкових сум. Мова йде про здатність
юридичних і фізичних осіб – суб’єктів земельних
податкових правовідносин мати податкові права
і обов’язки, бути їх носіями на будь-якій стадії їх
прояву, в тому числі самостійно, або через законних представників набувати, реалізовувати,
змінювати і припиняти, а також відповідати за їх
неправомірну реалізацію та виконання. Таку категорію в правовій науці прийнято називати правосуб’єктністю [8, с. 93; 9, с. 34; 16, с. 186]. Фінансова правосуб’єктність платників податку
досить тісно пов’язана з їх податковим обов’язком, і її можна визначити як закріплене за ними в
законодавстві (різних нормативно-правових актах про податки) зобов’язання щодо нарахування
і сплати податкових сум. Правосуб’єктність, яка
містить у собі правоздатність і дієздатність, за
своїм змістом є елементарним правовим відношенням і власне визначає особу як учасника податкових правовідносин.
Враховуючи вказані вище особливості,
можемо запропонувати таке визначення суб’єктів земельного податку: Суб’єктами земельного
податку є фізичні і юридичні особи, що мають
у колективній або приватній власності земельну ділянку та здатні мати і нести податкові
права й обов’язки, що закріплені податковим
законодавством. Виходячи з поданого визначення, основними характеристиками суб’єкта
земельного податку є: встановлення державою
щодо нього податкового обов’язку, його здатність сплати податкових сум і наявність винятково на праві приватної або колективної власності земельної ділянки.
При визначенні суб’єкта земельного податку належить відрізняти його від суб’єкта земельно-податкових правовідносин. Визначаючи
суб’єктів правовідносин зі сплати земельного
податку, ми вважаємо, що такими є реальні їх
учасники, права й обов’язки яких визначені чинним податковим законодавством, а саме ними
виступають: держава в особі відповідних державних органів; суб’єкти земельного податку –
юридичні та фізичні особи, що мають у власності земельну ділянку. Тобто суб’єкт земельного
податку є суб’єктом земельно-податкових правовідносин і співвідноситься з останнім як конкретне із загальним.
Так само відрізняються між собою категорії „суб’єкт” і „платник” земельного податку.
Критерієм розмежування даних категорій є
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принцип юридичного та фактичного зобов’язання сплати податкового платежу [14, с.3]. Якщо
юридична чи то фізична особа, на яку покладене
юридичне зобов’язання сплати податку, фактично сплачує податкову суму, то має місце збіг в
одній особі категорій „суб’єкт” і „платник” земельного податку. Разом з тим, як засвідчує юридична практика, при сплаті земельного податку
можливі ситуації, коли податкове зобов’язання однієї особи реалізує інша особа – фактичний платник податку. Таку процедуру у фінансово-правовій
літературі прийнято називати податковим представництвом [3, с.110; 7, с.86-87].
Податкове представництво – це специфічний правовий інститут, що забезпечує всебічну
реалізацію юридичними і фізичними особами
своїх податкових прав і обов’язків. Воно регулює реалізацію першочергового обов’язку платника податків, який базується на відносинах влади і підпорядкування, що забезпечується владним, імперативним методом на відміну від цивільно-правового представництва, яке має диспозитивний характер [18, с.68-69]. На практиці у
податковому представництві можуть бути представлені інтереси як юридичних, так і фізичних осіб.
За чинним законодавством суб’єктом земельного податку є власник земельної ділянки.
Водночас земельна ділянка може належати на
праві власності й, наприклад, малолітній дитині,
хоч податкова дієздатність у неї виникає з досягненням певного віку на основі того, що в свій час
законний представник малолітньої дитини реалізував власну цивільну дієздатність щодо набуття
земельної ділянки для неї [15, с.135]. Тобто реальна ситуація, коли діти у віці до 14 років є власниками земельних ділянок – об’єктів земельного податку. Однак вони недієздатні, тобто угоди від їх імені за цивільним законодавством можуть реалізовувати батьки (усиновителі, опікуни). Отже, цілком резонно, що і податкові зобов’язання від імені неповнолітніх дітей повинні
реалізовувати їх законні представники. Тому при
сплаті земельного податку можлива ситуація,
коли податкова правоздатність однієї особи доповнюється дієздатністю іншої. В такому випадку
юридичне зобов’язання суб’єкта земельного податку реалізується фактичним його платником.
На жаль, в Україні чинним законодавством
проблема податкового представництва не регулюється. Тобто ми маємо парадоксальну ситуацію, коли податкові правовідносини реально існують, однак законодавством вони не врегульовані. Щоправда, в проекті податкового кодексу

України зроблений певний крок уперед у законодавчому регулюванні цього питання. Зокрема,
передбачено, що платники податків використовують права і виконують обов’язки, передбачені
цим Кодексом, особисто чи через законного або
уповноваженого представника, яким є особа
(особи), яка веде справи, виконує обов’язки і
представляє інтереси платника податків у відносинах, пов’язаних з оподаткуванням [23, с.148].
Отже, характеризуючи суб’єкта земельного
податку, варто відзначити, яка ним є фізична і
юридична особа, що має у колективній або приватній власності земельну ділянку, а також здатна мати і нести податкові права і обов’язки, що
закріплені податковим законодавством. Нерозробленість на законодавчому рівні поняття
суб’єкта земельного податку, фактичне ігнорування законодавцем найбільш характерних його
ознак і властивостей унеможливлює раціональність, а головне – справедливість у його справлянні, призводить до порушення інших основних
принципів оподаткування в цілому. Тому закон
про земельний податок повинен містити таке визначення суб’єкта, в якому мусять бути враховані всі притаманні йому ознаки: встановлення
державою щодо нього податкового обов’язку,
його здатність сплати податкових сум і наявність
виняткове на праві приватної або колективної
власності земельної ділянки.
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Summary
The subject of land tax is the natural and juridical person, which have landed property and tax duty.
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СУТНІСТЬ І СПІВВІДНОШЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДОКАЗІВ
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Дослідженню проблеми доказів у кримінальному процесі присвячена велика кількість
праць учених-процесуалістів різних часів, і це
цілком виправдано, адже поняття доказу – одне з
центральних у теорії доказів. Але не зважаючи
на велику увагу фахівців і нині залишається багато спірних, дискусійних питань, стосовно яких
не знайдено спільної думки. Сталим у вітчизняній науці кримінального процесу є підхід до характеристики доказів з позиції їх обов’язкових
властивостей або ознак. Доказами визнаються
фактичні дані, які отримані з певного, законом
установленого джерела (ч. 2 ст. 65 КПК України), певними способами і які мають певні властивості, які і надають цим фактичним даним статусу доказів у кримінально-процесуальному розумінні. Будь-яке явище, в тому числі і доказ,
має дві взаємопов’язані сторони – зміст і форму.
І властивості, які притаманні доказу, розкривають суть, характеризують ці сторони – як зміст,
так і форму. Серед дослідників немає єдності як
стосовно питання, які властивості взагалі притаманні доказам, так і стосовно того, що розуміти
під тією чи іншою властивістю (хоча розбіжностей у другому питанні значно менше). Серед
властивостей доказів ми виділимо належність,
допустимість, достовірність, значущість і достатність, які характеризують різні сторони такого
явища як кримінально-процесуальний доказ. Форму доказу характеризує така його властивість,
як допустимість, а зміст доказу характеризує ціла сукупність властивостей – належність, достовірність, значущість і достатність. Практично
всі дослідники виділяють такі дві властивості
доказів, як допустимість та належність. Допустимість характеризує доказ за формою, з точки
зору законності джерела фактичних даних, а
також способів отримання та форм закріплення
фактичних даних, які містяться в такому дже-

релі, в порядку, передбаченому кримінальнопроцесуальним законом [5, c.27].
Допустимість доказу означає, що фактичні
дані отримані з належного, передбаченого законом джерела. Перелік джерел фактичних даних
наведений у ч. 2 ст. 65 КПК України, це показання свідка, показання потерпілого, показання
підозрюваного, показання обвинуваченого, висновок експерта, речові докази, протоколи слідчих та судових дій, протоколи з відповідними
додатками, складені уповноваженими органами
за результатами оперативно-розшукових заходів
та інші документи. Закон містить також норми,
які прямо визначають випадки визнання доказів
недопустимими, наприклад, не можуть бути доказами фактичні дані, які містяться в показаннях
свідків, якщо джерело таких даних невідоме (ч. 3
ст. 68 КПК України). Не може бути допитаний у
якості свідка захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного про обставини, що стали
йому відомими при наданні юридичної допомоги
підзахисним, деякі інші категорії осіб (ст. 69
КПК України). Законним повинний бути також
засіб одержання доказу, тобто доказ може бути
отриманий лише передбаченим законом способом, найчастіше шляхом проведення певних
слідчих дій. Для визначення допустимості доказу
велике значення має його процесуальне оформлення. Будь-який доказ повинний бути належним
чином процесуально оформлений, тобто повинна
бути дотримана процедура, порядок, спосіб
закріплення фактичних даних, отриманих під час
здійснення пізнавальної діяльності суб’єктів доказування. Відсутність або серйозне порушення
необхідної процесуальної форми (наприклад,
відсутність підпису свідка у протоколі допиту)
позбавляє фактичні дані їх доказового значення,
навіть якщо вони отримані із законного джерела
і законним способом. Також для визнання допус-
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тимим доказ повинний бути отриманий належним суб'єктом, правомочним проводити дії по
одержанню доказів. Наприклад, орган дізнання у
справах, по яких попереднє слідство є обов'язковим, правомочний проводити лише певне коло
слідчих дій.
У процесуальній літературі нерідко зустрічається змішування допустимості з іншими
властивостями доказів. Скажімо допустимість
змішується з належністю, достовірністю, значущістю при використанні під час доказування
характеристик, зміст яких вичерпується невмотивованими твердженнями типу: “часто влаштовував скандали і бійки”, “несумлінно ставиться
до трудових обов'язків”, “систематично пиячив”
і тому подібних, які деякими авторами вважаються такими, що самі по собі не мають доказового значення, недопустимі в якості доказів [9,
c.237]. На нашу думку, якщо такі характеристики або показання отримані законними шляхом,
вони цілком допустимі і можуть бути відкинуті
лише за якоюсь іншою ознакою, наприклад, належністю або достовірністю. Змішування допустимості з достовірністю допускається при визнанні доказу недопустимим у випадку, коли
застосований пізнавальний прийом виявляється
недостатньо ефективним [11, c.34-37].
Для чіткого відмежування допустимості
від інших властивостей доказів необхідно визначити критерії такого відмежування. Таким критерієм є характеристика допустимістю виключно
форми доказу. Зміст доказу характеризується
зовсім іншими його властивостями. Зв’язок процесуальної форми доказу і його змісту зовсім не
виключає їхньої роздільної перевірки й оцінки,
оскільки до них ставляться цілком різні вимоги.
Доказ може бути цілком придатним за формою,
але непридатним за змістом, тобто неналежним і
навпаки. Зв'язок між цими властивостями полягає тільки в тому, що для визнання доказу придатним необхідно і те, і інше. В іншому вони
ніяк між собою не пов'язані й одне від одного не
залежать. Також критерієм відмежування допустимості від інших ознак є дотримання насамперед формальних правил, прямо зазначених у
законі, а інші властивості доказу оцінюються в
основному за внутрішнім переконанням [7, c.45].
Належність доказів можна визначити як
зв’язок змісту доказу з обставинами, які підлягають встановленню по справі, як спроможність
доказів своїм змістом слугувати засобом встановлення обставин, які мають значення для справи. Говорячи простіше, належність – це придат98

ність доказів за змістом. Докази будуть належними незалежно від того, свідчать вони про якісь
з названих обставин у позитивній або негативній
формі, зокрема, встановлюють вони винність
особи або її невинність, непричетність до розслідуваного діяння. Так, скажімо, належним до
справи буде доказ того, що підозрювана особа в
момент вчинення злочину знаходилася в іншому
місці (алібі), хоча факти, встановлені таким доказом, безпосередньо і не стосуються обставин
вчинення злочину, але дають змогу зробити висновок про роль тієї чи іншої особи в розслідуваному злочині.
Належними завжди є прямі докази по справі. З визначенням належності непрямих доказу
виникають певні труднощі. Остаточне рішення
про належність непрямого доказу до обставин
справи з’являється лише тоді, коли робиться висновок про доведеність цих обставин. Суть такої
властивості доказу як належність полягає в
обмеженні меж доказування колом істотних для
вирішення справи доказів. Належність, як властивість доказу, деякі дослідники змішують зі значущістю (за термінологією цих авторів “значенням”,
“значимістю”) [6, c.122; 1, c.37], але тут мова йде
скоріше про термінологічну плутанину, неузгодженість, оскільки в зміст цієї ознаки вкладаються
риси, притаманні саме належності доказів.
Достовірність того чи іншого доказу означає відповідність фактичних даних дійсності, їх
істинність. Достовірним є такий доказ, істинність якого не викликає сумнівів. Ця властивість
доказу викликає чимало дискусій серед фахівців.
Деякі процесуалісти вважають, що не можна
включати до поняття доказу вимоги достовірності, оскільки при такому підході докази будуть
з’являтися в кримінальній справі лише при винесені вироку, оскільки питання про достовірність
усіх і кожного доказу остаточно вирішується
саме в цей момент [2, c.33; 3, c.114]. Але справа в
тому, що достовірність має особливість: якщо
неналежність або недопустимість доказу найчастіше буває очевидною одразу і такий доказ
виключається з подальшого процесу доказування, то недостовірність доказу встановлюється на
основі сукупності доказів. Вимога достовірності
не може бути висунута заздалегідь до кожного
доказу в момент його одержання. Яким би сумнівним не здавався доказ (припустимо, показання зацікавленого свідка, які суперечать усім
іншим матеріалам справи), він повинен бути
зафіксований і підлягає перевірці й оцінці на загальних засадах. І лише наприкінці дослідження,
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на якомусь заключному етапі він повинен бути
мотивовано відкинутий. При цьому визнання
доказу недостовірним одним суб’єктом доказування не означає обов’язковість цього рішення
для наступних суб’єктів. Як це, скажімо, вібдувається у випадку визнання судом недостовірними доказів, на яких грунтувалося обвинувачення
і винесення, скажімо, виправдовувального вироку в той час, коли слідчий і прокурор вважали
зібрані по справі докази достовірними і обгрунтовували ними обвинувачення. Тобто достовірність доказів завжди визначається лише на
якомусь завершальному етапі їхнього дослідження кожним наступним суб’єктом доказування. Певне, ця особливість достовірності дала
підставу зазначеним вище авторам вважати, що
такої властивості доказів взагалі не існує. Але
будь-який доказ стає таким лише при закінченні
провадження по справі. До цього його можна
називати таким лише умовно, оскільки ніколи не
виключено, що на якомусь наступному етапі він
буде визнаний неналежнимм або недопустимим.
Але така діалектика складного пізнавального
процесу, яким є судове доказування. Тому коли
ми говоримо про збирання доказів, їхню перевірку або оцінку, то завжди з певною часткою умовності, маючи на увазі потенційні докази. Інакше
ми дійсно будемо ходити по замкнутому колу,
досліджуючи й оцінюючи невідомо що й одержуючи відразу, одномоментно всю сукупність
доказів у готовому виді при остаточному завершенні справи (тобто, коли і необхідність в них
уже відпадає). Тому правильніше вважати, що
кожний доказ стає таким із моменту його одержання відповідним суб'єктом і залишається ним,
поки не буде за якимись ознаками забракований і
виключений із сукупності [7, c.54]. Тобто тут
можна вести мову про так би мовити “презумпцію достовірності доказу”, або точніше, “презумпцію придатності доказу”. Чинний кримінальнопроцесуальний закон підтверджує саме таке тлумачення достовірності доказу – в ч. 3 ст. 374
КПК України йдеться про заборону суду апеляційної інстанції вирішувати питання про достовірність або недостовірність доказів при скасуванні вироку з поверненням справи прокурору
для додаткового розслідування або на новий
судовий розгляд. Тобто законодавець визнає, що
різні суб’єкти доказування на заключному етапі
оперування доказами можуть прийти до різних
висновків стосовно достовірності або недостовірності того чи іншого доказу відповідно до
свого внутрішнього переконання.

Значущість (сила, значення) доказу – це
його доказова цінність, вагомість, логічна переконливість як аргументу. На жаль, ця властивість
доказу виділяється дуже небагатьма авторами,
хоча вона вкрай важлива для оцінки достатності
доказів і розуміння логіки доказування і має
пряме конституційне закріплення – відповідно
до п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України сторони
вільні у доведенні перед судом переконливості
наданих йому доказів, тобто мова йде власне про
значущість доказу. Спочатку визначимося з термінологією, оскільки в більшості джерел ця властивість має назву “сила” доказу, рідше зустрічається термін “значення”, ми ж пропонуємо для
вживання в науковій лексиці термін “значущість” з огляду на те, що він досить повно і
правильно відображає суть самого явища, яке
позначає, а також співзвучний назвам інших
властивостей доказу (належність, допустимість,
достовірність, достатність). У тих небагатьох
джерелах, де згадують про значущість доказу,
часто припускається її змішування з іншими
властивостями доказів. Найчастіше значущість
доказів ототожнюється з їхньою допустимістю.
“Юридична сила доказів – не що інше, як їхня
спроможність через відповідність вимогам кримінально-процесуального закону служити засобами доказування обставин, які мають значення
для правильного вирішення кримінальної справи. Отже, визнання юридичної сили доказів рівнозначно визначенню властивості допустимості
доказів” [4, c.26]. А в ч. 2 ст. 67 КПК України
говориться, що ніякі докази для суду, прокурора,
слідчого й особи, яка провадить дізнання, не
мають наперед встановленої сили. Очевидно, що
мова тут іде про доказову значущість, а не про
допустимість, яка якраз-то заздалегідь і визначена законом. Допустимість і значущість співвідносяться між собою як правова характеристика
доказу, яка належить виключно до форми доказу
і логіко-гносеологіча характеристика доказу, яка
визначається його змістом. Значущість не
залежить від способу одержання доказу або його
процесуального оформлення. Знаряддя вбивства
залишається знаряддям убивства незалежно від
того, вилучено воно при обшуку, проведеному із
санкції прокурора чи вмотивованої постанови
судді або без такої. І якщо воно буде визнано на
цій підставі недопустимим, то його пізнавальна
цінність – у чисто логічному аспекті – не
зміниться. І якщо, припустимо, завтра рішення
судді про виключення такого доказу як недопустимого, буде скасовано, то він знову стане дока-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2002. Випуск 147. Правознавство.

99

Дєєв М.В.

зом точно такої ж сили [7, c.58]. Також нерідко
отожнюють значущість доказу з його достовірністю. Вважається, що докази спірні, сумнівні
мають меншу значущість і, відповідно, достовірні – більшу [10, c.116]. Проте, це теж цілком
різні властивості. Малодостовірні докази (а
достовірність може бути різних ступенів) просто
потребують більшої підтвердженості. Але їх значущість від цього не змінюється. Також значущість (силу) доказу плутають з його належністю, але якщо належність – якісна, то сила –
кількісна характеристика того самого доказу.
Належність відповідає на запитання про наявність зв'язку між змістом доказу і фактом, який
підлягає встановленню, оцінка сили визначає,
наскільки точно він встановлює шуканий факт.
Іншими словами, належний доказ має певну
силу, неналежний – не має її зовсім. Визначення
значущості доказів є досить складною проблемою, і як відомо, будь-яких формальних правил
на цей випадок не існує. Оскільки ніякі докази не
мають заздалегідь установленої сили, то оцінка
значущості носить чітко виражений змістовний,
а не формальний характер і серед логічних правил визначення значущості доказів можна назвати такі: прямі докази завжди мають набагато
більшу значущість, ніж непрямі; значущість непрямих доказів тим вища, чим більше вони підвищують можливість тези, яка обгрунтовується;
ціна кожного ідентифікаційної ознаки тим вища,
чим вона менше поширена, тобто чим менша
можливість її випадкової появи.
Достатність доказів означає, що на основі
їх наявної сукупності може бути зроблений достовірний висновок і прийнято відповідне рішення по справі. Достатність доказів визначається
також не за певними заздалегідь установленими
критеріями, це робиться винятково на основі
внутрішнього переконання суб’єкта доказування.
Саме тому оцінка достатності доказів найбільш
складна і саме в цьому питанні найчастіше виникають розбіжності. Нерідко ту саму сукупність
доказів одна судова інстанція визнає достатньою,

а інша – ні. Логіка доказування містить лише
приблизні орієнтири, оскільки чітких формальних критеріїв у цьому випадку не існує [7, c.63].
Отже, необхідними властивостями кримінально-процесуальних доказів є належність, допустимість, достовірність, сила (значущість) і
достатність. Наявність саме таких ознак дозволяє
говорити про те, що наявні в розпорядженні
суб’єктів кримінального процесу фактичні дані є
саме доказами в кримінально-процесуальному
розумінні.
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ESSENCE AND PARITY OF FEATURES OF EVIDENCES IN CRIMINAL PROCEDURE
Summary
In the article the conclusion is made that necessary properties of criminal procedure evidences are
admissibility, reliability (force), significance and sufficiency.
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ПРОБЛЕМА ПСИХІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ У ВИПАДКУ
ЗАПОДІЯННЯ ЇЙ МОРАЛЬНОЇ (ПСИХІЧНОЇ) ШКОДИ
Психічні стани людини є інтегрованим
комплексом наявних характеристик тих функцій
та якостей людини, які прямо або побічно зумовлюють виконання нею діяльності, задаючи загальний функціональний рівень, на тлі якого розгортаються психічні процеси. З давніх-давен ці
психічні процеси поділяють на такі класи (сфери) - пізнавальні (когнітивні), емоційні та вольові (регулятивні). У відповідь на зовнішню стимуляцію (подразник) ці процеси починають діяти
як частини єдиного регуляційного процесу. Схема такого регуляційного процесу охоплює такі
моменти: 1) відображення об'єктивних якостей
чи параметрів стимулу; 2) оцінювання їх значення для того, хто їх відобразив; 3) фізіологічна
підготовка організму до реакції на стимул, яка
відповідає значенню останнього для суб'єкта; 4)
переживання, відчування, що відображають результати оцінювання й одночасно спонукають до
того чи іншого акту поведінки; 5) прийняття рішення з урахуванням як даної емоційної оцінки,
так і ряду інших обставин; 6) власне акт поведінки; 7) співвідношення результатів дії з запланованими в рішенні [3, с.9].
З вищенаведеного випливає висновок, що
ставлення до дійсності відображається в мозку й
переживається як задоволення або незадоволення, сум, гнів, сором, радість тощо.
Процес переживання полягає не тільки в
усвідомленні сенсу ситуації, а в пошуках, у творенні нових сенсів. Специфіка діяльності сенсоутворення полягає в усвідомленні неможливості
жити, реалізувати себе так, як раніше, і в пошуку
нових можливостей самореалізації. Боротьба
проти цієї неможливості за створення ситуації
можливості реалізації життєвих потреб і є переживання. Процес переживання - це процес, спрямований на забезпечення психологічної можливості реалізації задумів і задоволення потреб [4,
с.117]. Ф.Е.Василюк справедливо зауважує, що
переживання - це процес подолання критичних ситуацій. Переживання в абстрактному розумінні - це
боротьба з неможливістю жити, це в якомусь значенні боротьба зі смертю всередині життя [2, с.50].
Коли людині заподіяно моральної шкоди,
її переживання набувають негативного забарв-

лення. Починають домінувати негативні емоційні процеси, спектр яких надзвичайно широкий і зумовлюється передусім характером заподіяної шкоди, а також особливостями психічної
організації (психічних властивостей) конкретної
людини, її поглядами і уявленнями про себе та
оточуючий її світ. Серед них виділяються негативні емоції (страх, гнів, печаль, злість, відчай,
горе, роздратування, жах, образа, відраза та ін.),
емоційні стани (настрій, фрустрація, афект) і почуття (ненависть, зневіра, розчарування та інші).
Тобто можна стверджувати, що з емоційного боку моральна шкода знаходить свій вираз у вигляді негативних емоційних реакцій (процесів) і станів людини.
Емоційні реакції можуть бути різними за
інтенсивністю їх впливу на поведінку людини.
Останнє залежить не лише від сили переживання, але і від вольових якостей особи.
1. Емоційні реакції середньої сили, дія
яких на поведінку людини добре контролюється
його свідомістю, зазвичай називають просто
емоціями.
2. У тих випадках, коли емоційна реакція
носить особливо інтенсивний характер і призводить до часткової втрати контролю людини над
собою, що може бути виражене криком, а
деколи незапрограмованими, необдуманими, імпульсивними вчинками — афектом.
3. Ще одним видом емоційних реакцій є
емоційний тон, який триває лише доти, доки
продовжується дія на органи чуття суб'єкта будьякого зовнішнього подразника. Прикладом негативного емоційного тону може слугувати відраза, роздратування. Тепер можна перейти до
більш детального розгляду емоційних станів, які
можна диференціювати відповідно до тих чуттєвих компонентів, які були виділені у складі емоційного процесу.
1. Велика і різноманітна група емоційних
станів, в яких на перше місце виходить ніби застиглий на певний час специфічний компонент
попереднього переживання. Такими є стани роздратування, незадоволення, тривоги, страху, печалі і т.д. Якщо при цьому компонент збудження
слабкий, то такий стан називають настроєм. Як-
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що ж має місце сильна вираженість одначасно
чуттєвого компоненту і збудження, то має місце
афектний стан або "екстаз".
2. Простий емоційний стан, при якому на
перший план виходить такий неспецифічний
компонент переживання, як збудження. У цьому
випадку мова йде про хвилювання, тривогу.
3. Стрес, при якому на перший план виходить такий неспецифічний компонент переживання, як напруження.
Відомий канадський біолог, лікар Ганс
Сельє створив теорію стресу, яка привела до низки досліджень, пов'язаних з аналізом реакцій
людського організму на зміну умов. Згідно з теорією Сельє, стресу уникнути неможливо. Це нормальна, неспецифічна реакція організму на будьякі вимоги, що перед ним ставляться. Ганс Сельє
вважає, що навіть у стані повного розслаблення
спляча людина відчуває деякий стрес і прирівнює
відсутність будь-якого стресу до смерті [12].
Інші вчені, наприклад Р.С.Разумов, заперечують неспецифічність ситуацій, які породжують стрес, указуючи, що не будь-яка вимога середовища викликає стрес, а лише та, яка розцінюється як небезпечна, порушує адаптацію, контроль, перешкоджає самоактуалізації.
Враховуючи погляди попередніх авторів,
Ф.Е.Василюк пропонує відмовитись від невиправданого розширення об'єму поняття стресу, однак зберегти основний його зміст - ідею неспецифічності стресу. Свою точку зору він аргументує тим, що будь-яка вимога середовища може
викликати критичну, екстремальну ситуацію
тільки в істоти, яка не здатна справитись ні з
якими вимогами взагалі і, в той же час, внутрішньою необхідністю життя якої є невідкладне
задоволення будь-якої потреби.
Отже, стрес — це емоційний стан організму, який виникає у напружених ситуаціях.
У стресовому стані людина припускається помилок у розподілі і переключенні уваги, у неї порушується перебіг пізнавальних процесів (сприйняття, пам'ять, мислення), спостерігається розладнання координації рухів, неадекватність емоційних реакцій, дезорганізація і гальмування всієї діяльності. Тільки міцно сформовані навички і
сталі звички можуть залишатися без змін. Люди в
умовах стресу, як правило, розгублюються, проте в
окремих випадках виникають здатність для підсилення розумової діяльності, вияви стенічних емоцій, мобілізація волі [10, с.185].
На першій стадії стресу мобілізуються захисні сили організму, які й протидіють несприя102

тливому чинникові. На другій - сили, що діють і
протидіють, начебто врівноважуються й організм
адаптується до шкідливих умов життя. Проте якщо шкідлива дія триває, може настати стадія виснаження, яка призводить до негативних і незворотних змін в організмі. Це вже дистрес - зворотній
бік стресу. Якщо стрес може мати позитивне значення, то дистрес - завжди негативне [13].
З психологічного погляду стрес може бути
інформаційним або емоційним. У першому випадку людина перебуває в ситуації, яка не дає
можливості завчасно підготуватись і прийняти
потрібне рішення, у другому - стикається з ситуаціями, які безпосередньо стосуються потреб
(наприклад, ситуація загрози або образи). В обох
випадках людина реагує переживаннями, які частіше негативно позначаються на ефективності
його діяльності. Це залежить як від характеру
загрози, так і від індивідуально-психологічних
особливостей людини [5].
Ще одним емоційним станом є фрустація.
Це психічний стан зростаючого емоційно-вольового напруження, що виникає в конфліктних ситуаціях, які перешкоджають досягненню мети чи
задоволенню потреб і бажань, загрожують людині або її престижу, людській гідності. Цей стан
викликає певні типові реакції: агресію, спрямовану на подолання реальної причини перешкоди;
агресію, спрямовану на себе; агресію, спрямовану на ілюзорного винуватця; переоцінку цілей
і бажань; апатію; відмова від мети, яка видається
недосяжною.
Необхідною умовою фрустрації є поєднання сильної мотивованості до досягнення певної мети і перепони на шляху до неї, однак деколи особа долає значні труднощі, не впадаючи в
стан фрустрації. У зв'язку з цим важливим є перехід тяжкого становища в ситуацію фрустації. В
житті він здійснюється в двох вимірах - по лінії
втрати контролю зі сторони волі, тобто дезорганізація поведінки і/або по лінії втрати контролю
зі сторони свідомості, тобто втрати мотивації
поведінки, що на рівні внутрішніх станів виражається як втрата терпіння і надії [2, с.37].
Негативні емоційні реакції і стани, які характеризують психічний стан людини у випадку
заподіяння їй моральної шкоди, охоплюють емоційну сферу людини. Якщо емоції сигналізують
людині про зміст її діяльності і регулюють її перебіг відповідно до актуальних потреб і реальних мотивів, то воля здатна виконувати свою регулятивну функцію за відсутності і тих, і інших.
Проте в цьому випадку діяльність повинна мати
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для особистості певний сенс, який би давав змогу приймати відповідальні рішення і, всупереч
перешкодам, здійснювати їх [9, с.379].
Воля виявляється у своєрідному зусиллі, у
внутрішньому напруженні, яке переживає людина, переборюючи внутрішні та зовнішні труднощі, у прагненні до дій або отриманні себе [8,
с.208]. Переборення внутрішніх труднощів потребує усвідомлення необхідності виконати те чи
інше завдання та самовладання. Бажаючи чогось,
людина бачить мету свого прагнення. Глибоко
усвідомлене прагнення, при якому в людини виразно вимальовується не тільки мета діяльності,
а й шляхи та засоби її здійснення, зумовлює активне бажання. Коли у людини є суперечливі
бажання, з яких одні спонукають її до певної дії,
а інші відвертають від неї, це викликає боротьбу
мотивів. У результаті цієї боротьби мотивів людина приймає рішення. Воно виявляється як намір
діяти чи як намір утриматися від дій. У даному випадку яскравим прикладом може слугувати рішення людини про необхідність компенсації заподіяної
їй моральної шкоди або відмова від неї.
Рішення, як глибоко усвідомлене, переходить у дію. Спочатку дія планується, обираються
необхідні засоби для її здійснення, потім виконується завдання і, нарешті, дія завершується. Успішність вольового акту залежить від вольових
якостей людини, глибини усвідомлення завдання, інтересу, а також від знань, умінь і навичок, без яких успішне досягнення мети неможливе [8, с.212-213]. Отже, ми визначили як протікають вольові процеси людини при заподіянні
їй моральної шкоди. Залишилось виявити особливості протікання когнітивних процесів людини
у випадку заподіяння їй моральної шкоди.
Когнітивні процеси, задіянні у випадку реакції людини на заподіяну їй моральну шкоду це перш за все сприймання та мислення. У випадку заподіяння моральної шкоди людина сприймає ситуацію як загрозливу, безнадійну, обурливу, що наносить удар по цілісному і довершеному
образу "Я - захищений державою", "Я - в правовому полі” і в остаточному рахунку "Я - в безпеці".
Образ має тенденцію приймати "найкращу", завершену форму, відповідно, неможливість мати таку
форму через заподіяну травму викликає у жертви
негативні психічні реакції та стани.
Процеси мислення починаються з проблемної ситуації, для виходу з якої Індивід повинен
знайти і застосувати нові для себе знання чи дії.
Вона охоплює невідоме, пізнавальну потребу
індивіда, його здібності та досвід. Однак з бага-

тьох причин індивід, оцінюючи ситуацію як проблемну, часто не шукає виходу з неї. Він вдається до мислення тоді, коли проблемна ситуація
перетворюється в мету. Така мета набуває вигляду невідомого і відомого, зв'язки між якими потрібно віднайти. Пошук таких зв'язків і становить процес мислення.
Проблемні ситуації, що виникають при заподіянні моральної шкоди, можна характеризувати як такі, що породжують дефіцит змісту в
подальшому житті людини, пошук нової мети.
Питання про зміст життя людини - проблема, що
має ряд аспектів: філософський, соціологічний,
етичний, соціально-психологічний. Як вважає
Л.Н.Коган, основним у даному випадку є соціологічний аспект, оскільки він розкриває залежність змісту життя від суспільних відносин, в
який включений суб'єкт, і показує, що власне
суспільні відносини дають простір, чи, навпаки,
гальмують здійснення життєвих цілей [6].
Людина як соціальна істота, що поєднує в
собі риси загальнолюдського, суспільнозначущого та індивідуально-неповторного, є особистістю. За усвідомлення людиною себе самої як особистості (своєї діяльності як члена суспільства, стосунків з іншими людьми, рис характеру, власних
дій та вчинків, їх мотивів, цілей, розумових, моральних фізичних якостей) відповідає така форма
психіки, як самосвідомість (яка поряд зі свідомістю
є суто людською формою психіки).
Самооцінка визначається проекцією "Я-реального" на "Я-ідеальне", є суб'єктивним утворенням, бо залежить від двох суб'єктивних величин: ідеалу і самозвіту особистості. Самооцінка
характеризується за допомогою трьох параметрів: висоти (співвідношення ідеалу і самовизначення "Я"), адекватності (наскільки це самовизначення відповідає дійсності) і стійкість (наскільки вказані характеристики піддаються змінам).
Рівень домагань - складність, важливість,
відповідальність завдань, які людина схильна на
себе брати. Ще В.Джеймс, відомий американський філософ і психолог початку XX ст., вивів
формулу: самоповага = успіх / домагання. У випадку заподіяння моральної шкоди перш за все
намагаються знецінити успіх людини, тим самим
заподіюється серйозний удар по її самоповазі,
оскільки її домагання залишаються незмінними.
Третя вершина цього трикутника - соціальні очікування. Не вдаючись у глибокі психологічні нюанси цієї проблеми, зазначимо, що маючи певний внутрішній авторитет (самооцінку),
підкріпивши його домаганнями певного рівня,
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людина очікує від оточуючих певного рівня відповідного ставлення до себе. Наштовхуючись на
незаслужену образу, людина повинна боронити
фортецю своєї "Я-концепції" і закон повинен їй у
цьому допомогти.
Під час переживання проблемних (критичних) ситуацій змінюється якість самосвідомості - усвідомлення людиною себе як особистості: своєї діяльності як члена суспільства, стосунків з іншими людьми, рис характеру, власних
дій та вчинків, їх мотивів, цілей, розумових, моральних, фізичних якостей тощо - тобто змін зазнають, у першу чергу, уявлення людини про
свою цінність як особистості, її самооцінка.
Самооцінка же - це судження людини про міру
наявності у неї тих чи інших якостей, властивостей у співвідношенні з певним еталоном, зразком. Можна сказати, що це внутрішня оцінка
(суб'єктивне відображення) об'єктивно існуючої (схваленій домінуючою частиною суспільства) цінності людини. В розрізі роглядуваної проблеми нас цікавить власне оцінка людиною своєї цінності, як така, що зазнає негативних змін при перетерпіванні нею моральної
шкоди. В психології уявлення людини про свою
цінність окреслено поняттям гідність [10, с.34]. Це
дає можливість стверджувати, що власне гідність,
як уявлення про цінність людини, зазнає посягання
у випадку заподіяння їй моральної шкоди. В такому
випадку моральна шкода - це протиправне приниження гідності людини, яке викликає в її
психіці негативні стани і процеси.
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Summary
In the article it is substantiated that moral damage is illegal humiliation of human dignity that caused
negative states and processes in psyche.
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ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ВИПРАВДАНОГО РИЗИКУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
Ризик – соціальне явище, яке існує в реальній дійсності. Він розглядається в межах різноманітних суспільних наук: психології, соціології тощо. Не зважаючи на те, що в кримінально-правовому аспекті інститут ризику досліджувався лише з 50-х років ХХ століття, він має
досить значну і продовжувану історію.
Поняття ризику з точки зору кримінального права починає розглядатися в 20-30 роках,
коли практика судово-слідчих органів почала
стикатися з проблемами оцінки спричинення
шкоди, допустимої в ситуації ризику у сфері виробничо-господарських відносин.
В кінці 20-х років поступово в усіх сферах
суспільного та економічного життя закріпили
свої позиції адміністративно-командні методи
управління, які стали основним атрибутом системи влади, що завдавало істотної неможливості
існування правового інституту ризику. Особливе
значення надавалось надзвичайним заходам, силовому тиску, ігнорувалась самостійність і творчість індивідів, відштовхувався факт, “що ганебні засоби безповоротно ведуть до викривлення
саме сприятливої мети, перешкоджають прогресу” [23, с.6-7].
Після Великої Вітчизняної війни інститут
виправданого ризику почав поступово відроджуватись у вітчизняному праві, хоча даний інститут
розглядався, перш за все, стосовно виробничогосподарської галузі [4, с.22]. Враховуючи це,
виправданому виробничому ризику в кримінально-правовій доктрині почали надавати значення обставинам, що виключають злочинність
діяння [10, с.99]. Одним із перших учених-криміналістів, що займався проблемою професійного ризику, був М.С Гринберг, який опублікував чимало статей, монографію та дисертацію з
даної проблематики [9; 11]. Деякі положення,
висунуті М.С.Гринбергом у його дослідженнях,
мали дискусійний характер, піддавалися критиці
з боку інших учених-криміналістів. Це було
пов’язано як з новизною досліджуваної проблематики, так і з наявністю принципових розбіжностей і поглядів стосовно окремих положень
виправданого ризику. Тому сам факт визнання
ризику в науково-дослідницьких, медичних експериментах, у діяльності винахідників, раціона-

лізаторів і новаторів виробництва був неоціненим, і отже, постановка питання: чи потрібен
ризик чи не потрібен, правомірний він чи неправомірний – був безпредметним, оскільки він уже
давно вирішений практикою [11, с. 131].
Отже, достатньо очевидною була необхідність введення в кримінальний закон норми про
виправданий ризик, тим більше, що на цьому
наполягали й окремі дослідники цього інституту,
бо через значну прогалину в праві судові органи
стикалися з певними труднощами в правильній
юридичній оцінці (кваліфікації) допустимого
ризику. Дискусії щодо характеристики виправданого ризику продовжувалися, але відповідна норма на знайшла свого відображення в системі
обставин, що виключають суспільну небезпечність і протиправність діяння, ні в 1958 році в
Основах кримінального законодавства Союзу
РСР і союзних республік, ні в Кримінальному
кодексі УРСР 1960 року.
Подальше дослідження і розвиток інституту виправданого ризику з кінця 60-х років протікав у руслі змістовних досліджень юридичних проблем, пов’язаних з науково-технічним
прогресом, використанням і застосуванням науково-технічних результатів у всіх сферах суспільного життя, враховуючи при цьому суттєвий
ризик і намагаючись надати йому правомірного
характеру [20, с.83]. Оскільки в цей період у ході науки і техніки були досягнуті значні результати в галузі використання атомної енергії,
в освоєнні космічного простору, в експериментуванні в галузі медицини та біології, вітчизняні
криміналісти підкреслювали нездійсненність такого роду результатів, якби суспільство не допускало певного ризику. Для цього періоду розвитку правової науки було характерно те, що юридичні проблеми, пов’язані з науково-технічним
прогресом, стали предметом вивчення різноманітних галузей права – трудового, господарського,
кримінального, міжнародного тощо, при цьому
не будь-які ризиковані дії, які містили можливість спричинення шкоди правоохоронюваним
інтересам, розглядалось у межах кримінального
права, оскільки тоді громадянину слід було б
утриматись від вчинення будь-якої, інколи навіть
суспільно корисної дії, побоюючись, що вона в
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певній комбінації обставин може створити загрозу спричинення шкоди [22, с.61].
У зв’язку з цим деякі вчені вважали за доцільне доповнити Загальну частину Кримінального кодексу нормою “допустимого ризику”,
враховуючи те, що в доктрині кримінального
права існувало положення про виправданий
професійний ризик і попередньо вирішити спірні питання. До їх переліку були віднесені сфера
допустимого ризику, а також проблема меж допустимої при виправданому ризику шкоди правоохоронюваним інтересам і шкода, яка може мати місце в ситуації допустимого ризику [16, с.30-39].
У період так званої перебудови, в ході якої
активно впроваджувалась нова концепція управління країною, яка включала в себе в якості нового основного шляху розвитку держави запровадження в економіку країни нових форм господарювання, використовуючи при цьому результати науково-технічного прогресу [4, с.27]. У
зв’язку з тим, що процес перебудови суспільного
життя вимагав і оновлення правової системи в
країні, а особливо кримінального законодавства,
вітчизняні криміналісти почали працювати над
новою концепцією кримінального законодавства
з урахуванням зарубіжного досвіду. В 1987 році
була видана “Теоретична модель Кримінального
кодексу” [21], в якому викладалась наукова концепція перспективного розвитку Загальної частини
кримінального права.
У даній “Теоретичній моделі Кримінального кодексу” був самостійний розділ, який присвячувався цілому ряду обставин, що виключають злочинність діяння. Суттєво розширивши
перелік указаних видів обставин, результати наукових дискусій про значення інституту виправданого
ризику стали основою ст. 54 “Теоретичної моделі
Кримінального кодексу”, де в трьох частинах викладалась модельна норма правомірного професійного ризику [21, с.133].
Модельна стаття містила в собі детальне
визначення правомірності ризику і відносний
перелік його юридичних умов правомірності, а
також охоплювала тільки сфери професійної
діяльності – виробничу, науково-технічну, медичну та ін. На це вказували такі умови правомірності ризику, як відповідність ризикованих дій
існуючим науково-технічним знанням і досвіду, і
при цьому не повинні були порушуватися приписи нормативно-правових актів, які регламентували здійснення професійної діяльності в різних сферах суспільного життя. Запропонована в
“Теоретичній моделі КК” 1987 року стаття 54
106

про правомірний професійний ризик вплинула на
подальший розвиток і формування кримінальноправового інституту виправданого ризику.
У проект Основ кримінального законодавства союзу РСР і союзних республік, який було
прийнято в грудні 1988 року, вперше введено
поняття виправданого професійного і господарського ризику (ст. 26). Відзначаючи цінність уже
самого введення до проекту такої обставини, що
виключає злочинність діяння, вважається, проте,
що запропоноване формулювання зазначеного
поняття не позбавлене недоліків. По-перше, викликає сумнів обгрунтованість положення, що
“ризик визнається виправданим, якщо вчинена
дія відповідає сучасним науково-технічним знанням і досвіду. Адже будь-який злочин, у тому
числі безгосподарність, може умисно вчинюватись з використанням найостанніших досягнень
науки і техніки [7, с.40].
По-друге, невизначене формулювання
“знання і досвід” перекреслює пропоноване поняття виправданого ризику, оскільки надає необмежені можливості для притягнення до відповідальності за дії, що характеризуються суспільно корисною спрямованістю. Під знаннями і
досвідом можна розуміти різного роду інструкції, директиви, постанови. А як відомо, встановити факт недодержання якоїсь інструкції набагато легше, ніж зробити економічний аналіз причин, що викликали порушення, і встановити ступінь суспільної небезпечності чи суспільної цінності дії. Не випадково серед прокурорів та слідчих, які ведуть справи даної категорії, переважає
думка, що закон порушувати не можна ні за яких
обставин, при цьому ним розуміються, як правило, застарілі циркуляри та інструкції [8, с.70].
По-третє, виправданість ризику визначається, зокрема, тим, чи вжила особа всіх можливих заходів до відвернення шкоди правоохоронюваним інтересам. Дане положення суперечить
самому поняттю виправданого ризику, при якому заподіяння шкоди є наслідком цілеспрямованих дій особи, вчинюваних з метою одержання певних позитивних результатів, а не для
відвернення шкоди.
По-четверте, коли доцільні з господарської
точки зору дії особи призводять не до запланованого позитивного, а до негативного результату (аварії, низького врожаю, погіршення якості
продукції порівняно з тією, що вироблялась традиційним способом, тощо), винний, як правило,
вже не встигає вжити всіх можливих заходів до
відвернення шкоди [7, с.40].
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Отже, правова норма, яка була сформульована у проекті Основ про виправданий ризик
не тільки не стимулювала б господарську підприємливість, ініціативу, а навпаки, викликала б
у керівників побоювання йти на правомірний
суспільно корисний ризик. Тому з урахуванням
всіх пропозицій, які висувалися вченими криміналістами стосовно норми кримінально-правового ризику [5, с.227; 14, с.31; 15, с.22], знайшло
своє відображення в ст. 27 проекті Основ кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік [6, Ст.862], прийнятих Верховною Радою
СРСР 22 липня 1991 року, які так і не вступили в
дію у зв’язку із розпадом Радянського Союзу.
Отже, в ст. 27 Основ 1991 року вперше на
законодавчому рівні закріплено положення про
виправданий професійний та господарський ризик. Але у зв’язку з тим, що в 1991 році розпався
Союз, Основи кримінального законодавства так і
не вступили в законну силу. Услід за цим з отриманням незалежності, в країні відбулися важливі
політичні події, почались корінні реформи в усіх
сферах суспільства: соціально-економічні, політичні, правові, культурні та інші.
Зауважимо, що важливими соціально правовими аспектами, які визначали закріплення
інституту виправданого ризику в законодавстві
України, були перш за все питання подальшого
прогресу в галузі медицини: застосування нових
методів лікування [2], трансплантації органів і
тканин [3].
З викладеного випливає, що теорія і практика українського кримінального права прийшли до кінцевого висновку про те, що доцільно
було б закріпити в кримінальному законодавстві
норму виправданого ризику в якості обставини,
яка виключає злочинність діяння. В результаті
цього 5 квітня 2001 року прийнятий новий Кримінальний кодекс, де в ст. 42 сформульовані
ознаки діяння, пов’язаного з ризиком, як обставини, що виключає злочинність діяння.
У Кримінальному кодексі України від 2001
року ризик визначений як виправданий, бо законодавець вважає недостатнім розглядати лише професійний чи господарський ризик.
В юридичній літературі таке обмеження даного
інституту обгрунтовувалось так: право на ризик
має не будь-який громадянин, а лише той, що
професійно займається даною діяльністю і здатен забезпечити дотримання умов його правомірності. В спеціальній правовій літературі також
відзначалось, що вказівка на професійний і господарський види ризику тільки деталізують і

необгрунтовано обмежують сферу допустимого
виправданого ризикованого діяння [15, с.22; 13,
с.15]. Процес прийняття рішення в умовах виправданого ризику не обмежується випадками
професійної чи господарської діяльності. Аналогічний механізм прийняття рішення має право
на здійснення в обстановці небезпеки та інформаційної невизначеності, якщо вважається досягнення суспільно корисної мети (наприклад, для
спасіння людей). Тому для визначення виправданості ризику належить виходити зі змісту поведінки, а не з характеристик суб’єкта [18, с.199].
Отже, виправданий ризик - найбільш вдале
визначення допустимого ризику, який охоплює
всі сфери людської діяльності і сконцентроване
на умовах його правомірності, знявши цим суттєві розбіжності відносно його назви (правомірний, виробничий, професійний, господарський та ін.). Відсутність інституту ризику в кримінальному законодавстві дорадянського періоду
сприяла появі поняття виправданого ризику та
його законодавчої регламентації. І якщо в перші
десятиліття існування Радянської держави ризик
виступав лише в якості цивільно-правової категорії, яка відвертала матеріальну відповідальність особи, то з розвитком сучасного права йому було приділено увагу в межах кримінального
права. Отримавши перше законодавче закріплення в ст. 27 Основ кримінального законодавства Союзу РСР та союзних республік
1991 р., виправданий ризик є обставиною, що
виключає злочинність діяння, і знаходить своє
відображення в ст. 42 Кримінального кодексу
України від 5 квітня 2001 року.
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In this article the historical evolution of justifier risk in criminal law are researched and analyzed.
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КЛАСИФІКАЦІЯ СПІВУЧАСНИКІВ ТА ЇЇ ПІДСТАВИ
Для кваліфікації і призначення покарання
за злочини, вчинені в співучасті, першочергову
роль відіграє питання класифікації співучасників
на види. Співучасники – це особи, наділені ознаками суб’єкта, які об’єдналися для спільного
вчинення умисного злочину. Згідно зі ст. 27
Кримінального кодексу України 2001 року в якості співучасників поряд з виконавцем подається
перелік учасників злочину – організатор, підбурювач та пособник, визначаються ознаки їх функцій у спільному здійснені злочинів. Законодавець у визначенні видів співучасників зробив
великий внесок, проте, тим не менше, в законі
залишаються ряд фікцій, що є своєрідною перепоною в однозначному його розумінні і застосуванні. Так, у ч.1 ст. 27 Кримінального кодексу
України 2001 року сказано: “Співучасниками
злочину, поряд з виконавцем, є організатор, підбурювач та пособник”. Що собою являє встановлений законом перелік видів співучасників? Як
співвідносяться одна з одною категорії даного переліку? Очевидно, що в законі повинні бути сформульовані терміни зрозуміло, які б адекватно відображали дійсність та однозначно тлумачаться.
Перелік видів співучасників у законі являє
собою в чистому вигляді класифікацію, в якій
існувати повинні абсолютно відокремлені види –
виконавець не є організатором, підбурювачем чи
пособником; організатор не є підбурювачем чи
пособником; підбурювач не є посібником. Тільки
в такому випадку закон стане зрозумілим і точним. Не виключено, що саме це мав на увазі законодавець в ч.1 ст.27 КК. Але , якщо це так, то
в ч. 2. ст.27 КК законодавець собі суперечить,
оскільки починає змішувати різні види співучасників. І наступне. Характер і ступінь участі існують як дві сторони одної медалі, як дві її характеристики – з якісної і кількісної сторін, а тому
будь-якому якісному відповідає кільнісне, звідси
і виконавець, і організатор, і підбурювач і пособник мають і кількісну, і якісну сторони. На нашу думку, доречно було би внести доповнення в
статтю 29 Кримінального кодексу України про
те, що кримінальна відповідальність співучасників
визначається характером і мірою фактичної участі
кожного із співучасників у вчиненні злочину.
Встановлення факту спільної злочинної ді-

яльності декількох суб’єктів абсолютно не означає, що кожен з цих суб’єктів вносить однаковий внесок в досягнення спільного злочинного
результату. Реальний вклад того чи іншого співучасника залежить від того, яку роль він відіграє
у вчиненні злочину, з якою інтенсивністю здійснює свої дії і ряд інших обставин. В доктрині
кримінального права існують дві основні теорії
– суб’єктивна і об’єктивна. Суб’єктивні концепції сформулювали Кестлін, Гельшнер, Бар і ін.
[17, с.11]. Суть даної теорії ось у чому: головне
– зацікавити в злочині, тобто, проводячи розмежування між співучасниками, треба враховувати
зацікавленість учасника злочину в злочинному
результаті, незалежно від його особистого
об’єктивного внеску в досягнення цього результату. Згідно з даною точкою зору, виконавцем
повинен вважатися той, хто переслідує свої власні інтереси в злочинному результаті. Інші співучасники можуть розглядатись тільки як пособники, незалежно від їх об’єктивної ролі у вчиненні злочину. Проте в національній класичній
теорії кримінального права суб’єктивна концепція не була підтримана вченими в галузі кримінального права.
Що стосується іноземного законодавства,
то в більшості Кримінальних кодексів західних
країн не було прямих вказівок на користь будьякої із доктрин. Судова ж практика іноді відходила від основних принципів (особливо це стосується німецьких судів). За даною теорією багато років назад один німецький суд визнав виконавцем злочину матір новонародженої дитини.
Хоча її власноручно задушила її рідна сестра, а
мати тільки допомагала їй в цьому порадами.
Враховуючи той факт, що вбивство було вчинене
в інтересах матері, вона і була визнана виконавцем злочину, а тітка – пособником. Проте проти
такого вирішення справи виступила більшість теоретиків та практиків кримінального права. З тих пір
дана концепція не підтримується представниками
догми кримінального права і майже одноголосно
відкидається судовою практикою [12, с.238].
Практика судів і теорія національного кримінального права завжди в основу розмежування
співучасників на види висувала об’єктивний
критерій. Уперше об’єктивна теорія сформульо-
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вана А. Фейрбахом, який вважав, що виконавцем злочину повинен визнаватись тільки той, хто
спричинив злочинний результат, тобто був його
головною причиною. А пособником той, хто
сприяв цьому результату, тобто послужив другорядною причиною [16, с.173]. Дана концепція
досліджувалась і була обгрунтована в працях
ряду вчених [9, с.576; 5, с.242-246; 6, с.345].
Спільна злочинна діяльність, як і будь-яка
діяльність взагалі, є проявом соціальної взаємодії людей, негативну форму якій надає суспільна
небезпека самої діяльності, її спрямованість проти охоронюваних за допомогою кримінальноправового вето суспільних відносин. Більш повне уявлення про характер спільної злочинної
діяльності, про роль кожного зі співучасників
злочину, про суть взаємодії між ними, їх спільних
інтересів, на базі яких і пройшло дане об’єднання,
може бути відтворено на основі соціально-психологічного і кримінологічного аналізів, що дозволяють врахувати не тільки внутрішню характеристику даної спільної діяльності, але і внутрішній
зв’язок, взаємовідносини, які складаються між
співучасниками при вчиненні злочину.
Саме тому в основу поділу співучасті на
види, з якими ототожнюється діяльність окремих
співучасників, повинен бути покладений об’єктивний критерій. Підставою для такого розмежування є функціональна роль співучасників, характер виконуваних ними дій, а також ступінь їх
участі у вчиненні злочину. Мета такого розмежування полягає в тому, щоб дати більш точну
юридичну оцінку діям кожного співучасника,
визначити обсяг його внеску в досягнення злочинного результату і винести справедливе покарання, яке б відповідало характеру і мірі вчиненого діяння, тобто строго індивідуалізувати міру
державного примусу. За законом відповідальність співучасників злочину визначається характером фактичної участі кожного з них у вчиненні злочину, тобто вказується на об’єктивну
озна-ку, яка повинна бути врахована судом при
призначенні покарання співучасникам. Характер
участі особи у вчиненні злочину визначається
тією функціональною роллю, яку вона виконує
при вчиненні злочину.
Проте поділ співучасників на організаторів, підбурювачів, пособників і виконавців має
сенс лише стосовно тих випадків, коли винні діють з розподілом ролей. У випадках, коли два і
більше суб’єкти спільно виконують об’єктивну
сторону злочину, вони кваліфікуються як співвиконавці. Але при цьому фактична доля внеску
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кожного співучасника може бути неоднаковою,
тобто характер виконуваних дій один і той же, а
доля внеску в спільний злочин визначається ступенем його участі, інтенсивністю поведінки, дієвістю вчинків. Разом з тим і в даному випадку
можна розрізнити за характером і ступенем участі в злочині окремих співвиконавців. Маємо на
увазі ті випадки, коли один зі співвиконавців одночасно виконує функції підбурювача, а іноді й
організатора. Саме цією обставиною пояснюється поява в теорії і судовій практиці фігури
ініціатора злочину, яка означає особу, що поєднує при співвиконавстві функції підбурювача і
виконавця. Іншими словами, дану особу можна
вважати ідеологом вчинення злочину, яка не
просто пропонує ідею, але і сама вчиняє дії по
підготовці і вчиненню об’єктивної сторони конкретного злочину. “Ініціаторами злочину можуть
бути всі співучасники, крім пособника. …Що
стосується організатора злочину, то ініціативу в
учиненні злочину може проявляти як він, так і
інші співучасники – підмовники, виконавці” [4,
с.134]. П.Ф.Тельнов вважав, що “за змістом поняття “ініціатор” досить не визначено”. Буквально воно означає “прояв ініціативи в будь-якій
діяльності” і прийшов до висновку, що ініціатора
не можна розглядати, як вид співучасника і що
судовій практиці “логічно відмовитись від застосування даного поняття” [11, с.69- 70].
З позицією П.Ф. Тельнова можна погодитись. Викликає сумнів єдине – категорична відмова практики від поняття ініціатора. Адже дана
категорія має велике значення при з’ясуванні
ступеня участі, коли суспільна небезпека будьякого виду співучасника підвищується у зв’язку з
наявністю ініціативи, спрямованої на вчинення
злочину. Ініціативна роль такої особи більш активна, що і повинно, на наш погляд, враховуватись судом при призначенні покарання, хоча
кваліфікація дій обох осіб буде однаковою. Отже, ступінь участі особи в чиненні злочину залежить від її реального внеску в спільно вчинений
злочин, від інтенсивності і настирливості, з якими той чи інший співучасник виконує свої дії.
Інтенсивність дій організатора відрізняється від
інтенсивності дій пособника, і, більш того, можлива різна інтенсивність дій серед осіб, що виконують одинакові функціональні ролі (наприклад
серед співвиконавців чи пособників). Але дана
кільнісна характеристика не може змінити якісної оцінки дій співучасника. Як би настирливо і
рішуче не діяв пособник, без зміни характеру виконуваної ролі стати організатором він не може. От-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2002. Випуск 147. Правознавство.

Класифікація співучасників та її підстави

же, в основі розмежування співучасників на види
лежать об’єктивні ознаки. Тільки вони дають можливість визначити характер і ступінь взаємодії
співучасників при вчиненні єдиного злочину.
У науці кримінального права існує й інша
позиція при оцінці дій співучасників за ступенем
їх участі у злочині. За цим критерієм усі співучасники поділяються на головних і другорядних:
головними вважаються організатор і керівник
злочину, а другорядними всі інші співучасники
[4, с.134; 8, с.397; 13, с.294]. Такий поділ, хоч
він прямо і не відображений у законі, має важливе практичне значення, оскільки він допомагає
суду з’ясувати справжню роль кожного співучасника, який брав участь у скоєнні конкретного
злочину, і на цій підставі здійснити індивідуалізацію його покарання. Але єдиної думки серед
криміналістів про місце і роль цієї об’єктивної
ознаки в класифікації співучасників не має.
А.А.Піонтковський, наприклад, вважав, що
поділ співучасників на види і їх поділ на головних і другорядних проводиться на одній і тій же
підставі – за тією об’єктивною роллю, яку вони
виконують при вчиненні злочину. "Наш закон
проводить поділ між виконавцем, організатором
і пособником за тією об’єктивною роллю, яку він
відіграє при вчиненні злочину. Даний критерій
береться судом і для поділу між пособником,
підмовником, організатором і виконавцем злочину…" [9, с.577]. На наш погляд, з таким трактуванням підстав поділу співучасників на види
цілком погодитись не можна, оскільки, по-перше, один і той же критерій не може бути підставою двох різних класифікацій співучасників, і
по-друге, таким критерієм не може бути роль
співучасника в злочині, оскільки сама роль визначається характером і мірою участі кожного
співучасника в спільно вчиненому злочині. На це
вказує і закон, і у роз’ясненнях судам зазначено,
що при призначенні покарання треба враховувати "ступінь і характер участі кожного із співучасників в скоєнні злочину" [10, с.26].
Характер участі осіб у вчиненні злочину
визначається функціональною роллю кожного
учасника. Ступінь його участі в злочині дає уяву
про інтенсивність його дій, про його внесок у
спільно скоюваний злочин. Наприклад, пособник
при вбивстві, роль якого зводилась тільки до того, щоб він порадив, коли і де ліпше підстерегти
жертву. Інший пособник на прохання виконавця
знайшов для нього засоби вбивства, транспортні
засоби для втечі з місця вчинення злочину і т.д.
Функціональна роль пособника, в обох випадках

однакова, ступінь участі – різний.
Важко погодитися і з тією класифікацією
співучасників злочину, яку пропонує М.І.Ковальов. Оскільки фігура організатора злочину "відрізняється від інших співучасників найвищим
ступенем участі у виконанні злочинного діяння,
незалежно від формальної ролі у виконанні
складу злочину", М.І.Ковальов вважає, що “критерієм в розмежуванні організатора від інших
співучасників є ступінь участі в злочині, характер участі в цьому плані має тільки другорядне
значення” [7, с.93]. Підставою поділу на виконавців, організаторів і пособників М.І.Ковальов
вважає “характер участі в злочині”.
Така конструкція класифікації співучасників досить спірна. Перш за все, вона не витікає із
закону. Ми уже вказували, що в ст.27 КК розмежування між окремими співучасниками проведено за характером їх дій, оскільки законодавець
вживає слова “організувала”, “керувала”, “утворила”, “забезпечувала”, “схилила”, “сприяла”,
“обіцяла” – чим дає опис дій, а також за ступенем участі. Спірна і сама конструкція подвійних
підстав класифікації співучасників. Оскільки в
логічному плані одночасно провести класифікацію за двома підставами неможливо, М.І.Ковальов проводить її в два етапи. На його думку,
необхідно всіх співучасників поділити спочатку
на організаторів і неорганізаторів, а потім уже
другу групу поділити на виконавців, підбурювачів і пособників. Такий висновок можна зробити,
проаналізувавши його твердження про те, що
організатор відрізняється від інших співучасників найвищим ступенем участі у вчинені злочину, “незалежно від формальної його ролі при
виконані складу злочину” [7, с.94].
Звичайно, можна погодитись з тим, що організатор і керівник вкладають у злочин більшу
частку, ніж інші співучасники, але не можна не
враховувати той факт, що виконавець діє активніше за пособника чи підбурювача. Ступінь участі кожного співучасника у великій мірі визначається його видом, але в деяких випадках вона
залежить від фактичної поведінки співучасника,
від його внеску в спільну злочинну діяльність.
Характер участі - це критерій розмежування виконавців, організаторів, підбурювачів і пособників між собою. Даний критерій по відношенню
до організатора злочину повинен бути доповненим іншими деталями. Основним моментом, що
характеризує організатора злочину, є ступінь його участі в злочині, який завжди найвищий.
Отже, характер і ступінь участі в злочині –
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категорії взаємопов’язані, невід’ємні один від
одного. Саме з цих міркувань є підстави при визначенні ролі кожного конкретного учасника і з
теоретичної, і з практичної точки зору, враховувати як характер, так і ступінь його участі у
вчиненні злочину. Отже, підставою поділу співучасників злочину на види належить вважати
характер і ступінь участі кожного зі співучасників злочину, що проявляються в зовнішній його
ролі, яку виконує кожний зі співучасників, вчиняючи злочинне діяння, а також у межах усвідомлення вчиненого. Тому саме характер і ступінь
участі повинні бути враховані судом при визначенні покарань.
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THE CLASSIFICATION OF ACCOMPLICES AND ITS REASONS
Summary
In the article the author gives the historical analysis of the classification of accomplices and defines
the reasons and the criteria of their differentiation, i. e. the character and the degree of each of the
accomplices of participation in committing crime.
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ВСТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНТАКТУ
ПРИ ПРОВЕДЕННІ КОМУНІКАТИВНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ
Згідно статті 3 чинної Конституції України, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність,
недоторканість і безпека визнаються в нашій
державі найвищою соціальною цінністю [1]. Тому, у відповідності з даними вимогами, захист
прав і свобод особистості, як найважливішої
цінності суспільства, є пріоритетним завданням
держави в особі правоохоронних органів. Побудова сучасної правової держави відбувається в
дуже складних умовах. Посилюється соціальна
напруга, зростає кількість умисних злочинів,
особливо корисливих і проти особи. Все це вимагає подальшого підвищення ефективності та
результативності діяльності правоохоронних органів у всіх ланках, передусім органів попереднього слідства, шляхом впровадження нових
наукових методик, сучасних технічних засобів,
новітніх інформаційних технологій виявлення,
збирання і дослідження доказової інформації,
діагностики та прогнозування дій окремих учасників попереднього слідства.
Будь-які слідчі дії, безсумнівно, спрямовані на отримання якісної та точної інформації
про подію злочину та особу злочинця. Одним із
найповніших та найоб’єктивніших засобів збирання доказової інформації є проведення так
званих комунікативних слідчих дій, які зорієнтовані як на інформаційний пошук, так і на здійснення психологічного впливу на учасників кримінального процесу. В основі таких слідчих дій
безпосереднє спілкування. Це допит і очна ставка, які проводяться в умовах постійного контакту та діалогу між учасниками. Інформаційний
обмін тут поєднується з психологічним впливом.
Будь-який вид допиту – потерпілого, свідка, підозрюваного, обвинуваченого – починається з установлення психологічного контакту,
тобто такої схильності до спілкування, яка може
привести до найбільш ефективних результатів.
Психологічний контакт – це процес установлення, розвитку та підтримки взаємної поваги
осіб, які спілкуються, своєрідна форма спілкування, яка зумовлює отримання доказової інформації, що сприяє установленню об’єктивної істини, повному, всебічному та об’єктивному розслідуванню всіх обставин справи. Поняття “пси-

хологічний контакт” припускає певний вплив на
психіку осіб, які вступають у спілкування [4,
с.65]. Але вказаний вплив не повинен виходити
за межі закону, оскільки ним забороняється домагатись показань обвинуваченого та інших осіб,
які беруть участь у справі, шляхом насильства,
погроз та інших незаконних заходів [2, Ст.22].
Кожна окрема особа – це багатоликий неповторний світ індивідуальності з притаманними тільки їй оригінальними рисами, психофізіологічними, фізичними, біологічними і соціальними характеристиками, певним складом розуму та іншими особливостями [3, с.51]. Тому
для встановлення психологічного контакту при
проведенні слідчих дій потрібен особливий підхід психологічного характеру. Для цього потрібен арсенал наукових методів, засобів і рекомендацій, які б дозволили слідчому за допомогою встановлення контакту з допитуваним максимально зібрати об’єктивні показання для встановлення істини по справі.
Психологічний вплив при встановленні
контакту може мати різні форми та може бути
зумовлений рядом обставин, серед яких є необхідність установлення контакту, його мета, прийоми впливу, використання емоційного стану
допитуваного при спілкуванні, бажання надавати
потрібну інформацію. Психологічний контакт при
проведенні комунікативних слідчих дій завжди має
двосторонній характер, тобто він стимулює психологічний стан усіх суб’єктів спілкування.
В багатьох випадках для встановлення
психологічного контакту з допитуваною особою
недостатньо знань слідчого, який не є професійним психологом. Тому треба залучати до участі в
слідчих діях особу, яка володіє спеціальними
психологічними знаннями, – професійного психолога. При проведенні комунікативних слідчих
дій професійного психолога можна залучати як
консультанта або спеціаліста. Даний досвід такої
співпраці вже давно успішно використовується в
багатьох країнах світу.
Найчастіше при спілкуванні в ході допиту
виникають психологічні бар’єри між слідчим і
допитуваною особою. В цих випадках слідчий
змушений долати опір зацікавлених у неефекти-
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вності розслідування злочину допитуваних (в
основному це обвинувачені, підозрювані), які
можуть давати завідомо неправдиві свідчення,
або не давати свідчень взагалі [7, с.288]. Вказані
ситуації насамперед зумовлені певними станами
допитуваних осіб, а саме: побоюванням втратити
волю, можливість опинитись серед злочинців,
змінити звичний для особи спосіб, ритм життя;
боязнь можливого покарання, розплати за злочинну поведінку; острах перед розголошенням
злочинної поведінки особи серед знайомих, близьких, рідних; побоювання помсти з боку співучасників злочину; вороже, агресивне ставлення
до слідчого, який проводить допит чи очну ставку, до осіб, з якими проводиться очна ставка
(потерпілі, свідки).
Такі стани викликають у підозрюваного чи
обвинуваченого депресію, погіршення самоконтролю, пригнічення психіки, що спричиняє його
відмову від дачі правдивих свідчень і впливає на
взаємодію негативно. У вказаних випадках професійний психолог, як третя особа, сприяє у
встановленні психологічного контакту між слідчим та іншими учасниками слідчої дії. Залучаючись до кримінальної справи як консультант,
професійний психолог міг би задавати конкретний напрямок вивчення особистості злочинця в
залежності від виду скоєного ним злочину, підказати можливі джерела інформації про конкретну людину, дати рекомендації про встановлення
з ним психологічного контакту. Така консультація набуває важливого значення при розслідуванні справ про злочини, скоєні групами, організованими групами. Психолог здатний надати допомогу слідству у виявленні внутрішньої структури групи, характеру взаємозв’язку між її учасниками, виявити лідерів даної групи та встановити розподіл ролей між учасниками злочинної
групи по конкретному злочину, сприяти пошуку
найслабшої ланки групи та ефективного способу
дії на неї в процесі розкриття злочину та розслідування кримінальної справи. Таку консультацію можна оформити протоколом допиту консультанта-психолога як свідка, заповнивши відповідні реквізити протоколу, згідно зі ст.85 Кримінально-процесуального кодексу України [2]. В
цьому випадку показання консультанта-психолога будуть розглядатись джерелом доказів. Після наданих офіційних консультацій отримана
інформація може бути викладена в довідці слідчого, яка прилучається до кримінальної справи, з
роз’ясненнями, уточненнями та узагальненнями
до конкретних випадків, по яких застосовувались
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спеціальні психологічні знання у вигляді консультації. На нашу думку, консультація-роз’яснення
професійного психолога-консультанта з приводу
питань, які мають по справі важливе значення, повинна бути проведена офіційно та прилучена до
кримінальної справи перед тими питаннями, які
потребують спеціального роз’яснення.
Важливе значення в отриманні доказової
інформації по справі міг би відіграти консультант-психолог, наприклад, для забезпечення
встановлення обставин, які підлягають доказуванню. Згідно з КПК України, при провадженні
попереднього слідства, дізнання і розгляді кримінальної справи в суді підлягають доказуванню
подія злочину, винність обвинуваченого у вчиненні злочину і мотиви злочину, обставини, що
впливають на ступінь і характер відповідальності
обвинуваченого, а також інші обставини, що характеризують особу обвинуваченого, причини та
умови, які сприяли вчиненню злочину [2, Ст.64].
Тобто це можуть бути: обстановка та умови, за
яких було вчинено злочин, поведінка потерпілого до і під час вчинення злочину (яка теж може бути обставиною, що сприяла вчиненню злочину), мета та мотиви вчинення злочину, обставини, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність винного, або взагалі виключають кримінальну відповідальність особи, відомості, що
характеризують особистість винного (ставлення
до праці, навчання, риси характеру, поведінка…), несприятливі умови формування особи
підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, які
призвели до формування у нього антигромадських поглядів, навичок, звичок; обставини його
життя перед вчиненням злочину, під впливом
яких у нього виникла рішучість вчинити злочин;
конкретні недоліки в діяльності підприємств,
установ, організацій, посадових осіб, інших громадян, які полегшили вчинення злочину та настання шкоди. В цих випадках очевидно, що по
справі необхідна допомога в отриманні доказової
інформації професійного психолога. Аналіз
практики свідчить про те, що консультація професіонала-психолога в багатьох випадках передує призначенню психологічної експертизи, допомагає зібрати максимальну кількість важливої
інформації про психічний стан, явища та процеси, стосовно психіки обвинуваченого чи підозрюваного, що допомагає правильно кваліфікувати дії обвинуваченого, оцінити його показання
чи показання свідків, потерпілого та ін.
Необхідною є участь спеціаліста-психолога в допитах підозрюваного, обвинуваченого,
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потерпілого та свідка, очними ставками між ними. Тут досвідчений психолог може скоригувати
формулювання питань слідчого, підказати тактику проведення допиту та очної ставки з урахуванням психологічних особливостей допитуваних, допомогти створити неофіційну атмосферу,
згладити стан скованості, настороженості, недовіри до правоохоронних органів, перебороти негативістську позицію, сором’язливість і ніяковість потерпілих. Взаємодія слідчого та психолога при допитах та очних ставках має важливе
значення для встановлення між допитуваним і
слідчим психологічного контакту, без якого
встановлення істини по справі неможливе. Під
час даних слідчих дій спеціаліст-психолог може,
з дозволу слідчого, задавати питання іншим учасникам слідчої дії.
Оцінка здатності неповнолітніх давати показання по справі – один із найбільш складних
видів експертого дослідження. Існує точка зору,
згідно з якою необхідно піддавати психологічному дослідженню кожного неповнолітнього
допитуваного, а також проводити психіатричне
освідування, навіть якщо підліток вважається
психічно здоровим [6, с.140]. Увага, сприйняття,
пам’ять, мислення, мова неповнолітнього відрізняються не тільки кількісними, але і якісними
параметрами. Тому з неповнолітніми свідками,
потерпілими, підозрюваними та обвинуваченими
дуже складно встановити психологічний контакт. У Кримінально-процесуальному кодексі
України передбачена можливість залучення до
допиту неповнолітнього як спеціаліста не тільки
педагога, але й лікаря, причому закон не вказує,
якої спеціальності повинен бути цей лікар. В актах офіційного та доктринального тлумачення
цього законодавчого положення вказується, що
участь спеціалістів-медиків має суттєве значення
для виявлення особливостей розвитку неповнолітнього, його здатності давати правдиві показання про обставини, які цікавлять слідство; вказується, що якщо законом передбачена можливість залучення лікаря, то це повинен бути спеціаліст з дитячої психіарії або психології [5, с.30].
Зрозуміло, що в даній ситуації спеціаліст-психолог буде сприяти встановленню психологічного
контакту при допиті малолітньої чи неповнолітньої особи, допомагаючи отримати слідству правдиві та об’єктивні дані по справі.
Професійний психолог, який залучається
до участі в кримінальній справі в якості консультанта або спеціаліста, на підставі зібраних посправі даних може дати психологічну характери-

стику допитуваної особи, допомогти встановити
психологічний контакт з нею. Крім того, з урахуванням психологічних особливостей допитуваної
особи консультант чи спеціаліст-психолог допомагають слідчому скласти перелік питань для
допиту, побудувати тактику самого допиту.
Установлення психологічного контакту –
самостійний етап допиту. Психологічний контакт не може бути встановлений за жорсткою
схемою, за якою протікає спілкування. Він розвивається та може бути втраченим у зв’язку з
емоційним станом допитуваного, втратою довір’я до слідчого, бажанням приховати окремі
обставини справи, які допитуваний вважає важливими для себе, такими, які мають найбільше
значення. Контакт у ході допиту дуже нестійкий,
тому слідчий, чи психолог, присутній при допиті,
повинні його постійно підтримувати в ході допиту.
Метою встановлення психологічного контакту є
спонукання допитуваного до повідомлення достовірної інформації, дачі правдивих показань.
Установлення психологічного контакту
саме по собі не проходить. Йому повинні передувати застосування ряду необхідних прийомів
дії на психіку допитуваного. Загальним правилом обрання прийомів установлення психологічного контакту є їхня науковість, допустимість і
відповідність демократичним принципам судочинства, відсутність елементів прихованого та
явного насильства. Такими прийомами можуть
бути: прояв інтересу до особи допитуваного; виклик інтересу в допитуваного до спілкування та
його результатів – бесіда на різноманітні теми,
повідомлення про виявлені докази, демонстрація
деяких виявлених речових доказів, обізнаності в
обставинах справи та ознайомлення з обставинами, які пом’якшують вину; звернення до логічного мислення допитуваного, яке полягає в переконанні про неминучість розкриття злочину,
встановлення тих чи інших фактів; виклик емоційного стану шляхом звернення до почуттів гордості, честі, сорому, каяття; звернення до закону,
роз’яснення важливості та значимості необхідної
інформації; вплив позитивними якостями слідчого
– справедливістю, ввічливістю, доброзичливістю,
не упередженістю, коректністю, вмінням вислухати
до кінця, не підвищувати голос.
Припустимою формою психологічного
впливу є переконання – процес логічного обгрунтування думок для досягнення згоди між слідчим і допитуваними особами. Вказані форми,
прийоми та методи психологічного впливу на
особу є такими, що не суперечать чинному зако-
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нодавству та схиляють особу до спілкування, яке
може привести до найбільш ефективних результатів допиту.
Отже, з урахуванням вищенаведеного, можна зробити висновки, що встановлення психологічного контакту між слідчим і допитуваними
особами при проведенні комунікативних слідчих
дій на попередньому слідстві має важливе значення для отримання доказової інформації, що
сприяє установленню об’єктивної істини, повному, всебічному та об’єктивному розслідуванню всіх обставин справи. Безперечно, провідну
роль у налагодженні психологічного контакту
між слідчим і допитуваною особою відіграє професійний психолог, який може залучатись до
розслідування як спеціаліст або консультант. Питання про можливість залучення до розслідування консультанта чи спеціаліста-психолога
конкретно не врегульоване чинним законодавством, тому потребує особливої уваги при розробці
та прийнятті нового Кримінально-процесуального кодексу України.
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Summary
The autor of the article opens very actual and important nowadays problem of establishing psychological contact in the interrogation between investigator and another criminal process participants.
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ДО НАШИХ АВТОРІВ
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ
В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО»
1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР
1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів та підвищення якості роботи з ними редколегія “Наукового
вісника Чернівецького університету” перейшла на комп'ютерний набір тексту. Абсолютна більшість авторів,
які подають матеріали для опублікування у віснику серії «Правознавство», використовують для їх створення і
роздруковування електронно-обчислювальну техніку.
1.2. Співробітники редколегії працюють з програмним редактором Word (for Windows).
1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в електронному варіанті (на тридюймовій дискеті) поряд з роздрукованим на принтері рукописом.
1.4. Якщо дискета надсилається поштою, необхідно старанно упакувати її і захистити від можливих пошкоджень максимально жорсткою упаковкою.
1.5. На дискеті просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програмний редактор.
1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторінок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же
прямим шрифтом.
1.7. Розмір шрифту, який використовується при електронному наборі матеріалу, повинен бути наближений
до стандартного машинопису (№14), так, щоб при роздруковуванні тексту через 1,5 - 2 інтервали на сторінці
вміщувалось не більше 40-30 рядків по 60 знаків у кожному.
1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно помітити коректорськими знаками в примірнику рукопису, який додається до дискети: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжирний курсив суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділення не допускаються!
1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого боку.

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами).
2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в ініціативному порядку, не повинен перевищувати: статті 0,5 друкованого аркуша (12 стор.); наукового повідомлення -однієї третини друкованого аркуша (8 стор.), а рецензії -однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки).
2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно додавати копію тексту мовою оригіналу.
2.4. Всі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при першому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фактичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставляться у тексті після посилання.
2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури і сторінку.
Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти крапкою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210].
2.7. Список літератури подається наприкінці статті у алфавітному порядку згідно бібліографічного Держстандарту.
2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у списку літератури необхідно вказувати його повну офіційну назву й офіційне джерело, у якому він опублікований. Наприклад:
• Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства» від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -С. 141-158.
2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора статті;
її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікованих у наукових збірниках. Наприклад:
•
Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19.
2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга видана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед загоНауковий вісник Чернівецького університету. 2002. Випуск 147. Правознавство.
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ловком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три
автори. Наприклад:
•
Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. 276с.
2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживання абревіатур і по можливості максимально дотримуватись таких же вимог, як і при оформленні бібліографії
українською мовою.
3. ДОДАТКИ

•

•

•
•

До рукопису повинні додаватись:
довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь;
учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові адреси (для зв'язку
з редколегією);
для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу, який
містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою відповідної
установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступені, причому, як мінімум, один з них доктор, інший - кандидат юридичних наук. З установи, де навчається або працює аспірант чи пошукувач,
може бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по батькові рецензентів, їх наукові ступені і вчені звання, посади та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри;
інформація з вказівкою, кому із співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і коректуру;
транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад заголовку матеріалу та коротке його резюме англійською мовою (не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації).

4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить в доопрацьованому вигляді повернуті редколегії в рекомендований термін.
4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту автор повинен зробити ручкою, так, щоб вони
були очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про зміни. Тобто редколегії потрібно надсилати: а)
початковий варіант з виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувальний
лист автора (авторів) з поясненнями.
4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно ознайомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повернути редакції.
4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видавництво або опубліковувалась раніше,
автор зобов'язаний попередити про це редакцію.
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які
винятки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персонально з науковим редактором.
5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи.
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