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СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ДУХОВНА ОСНОВА ПРАВА
Постановка проблеми. Справедливість у
праві – це завжди творчий пошук: пошук справ едливого способу розв’язання правового спору,
пошук справедливої норми для успішного та
ефективного регулювання правових відносин. Як
підстава такої правової творчості, як її проце с і
як результат, справедливість наповнює право
особливим духовним змістом. Право, орієнтов ане на справедливість, є духовно збагаченим пр авом. А усвідомлення духовної природи права,
приводить до розуміння справедливості як його
ідейного підгрунтя.
Право як спосіб духовного осмислення с оціальної дійсності не може бути зведене до про стого нагромадження низки нормативних прип исів, вказівок, заборон та наказів. Не усі суспільні
відносини потребують правового втручання. Н еобхідність же нормативного врегулювання деяких з них за допомогою права є відображенням
особливого ставлення до цих відносин, свідче нням того, що стосунки у цій сфері життя людей
мають важливе значення для суспільства і потр ебують особливого підходу. Попри те, що резул ьтатом створення нової прав ової норми є максимальне спрощення та схемат изація неповторних
у своїй основі та у своєму різноманітті суспіл ьних відносин, передує цьому процесу їхнє осо бливе духовне осмислення, що виокремлює їх з поміж інших. Прийняття рішення про створення
нормативів поводження у певних юридичних
ситуаціях, обрання тих чи інших способів, мет одів та форм правового регулювання є результ атом складної інтелектуальної діяльності, н евід’ємною характеристикою якої є елемент дух овності, духовного осмислення суспільного буття.
Створення норми права, її формулювання
як правила поведінки, призначеного для регул ювання конкретних суспільних відносин і, водн очас, розрахованого на невизначене коло осіб, –
це складний і певною мірою суперечливий пр оцес. Норма права, ще не створена та ос таточно не
сформульована, що існує лише у вигляді прое кту, задуму, наміру, вимагає виходу за свої ще
невиразно окреслені межі та підключення усього

минулого правового і життєвого досвіду. Суб’єкт
правотворчої діяльності, формулюючи норму
права, повинен змоделювати певну юридичну
ситуацію та спрогнозувати мо жливу поведінку
людини в ній, намагаючись, таким чином, пере дбачити майбутнє. Правотворчість – це перебування між минулим і майбутнім, це зосередже ння і заглиблення в себе та водночас спроба поб ачити себе ніби з боку, відсторонено.
Норма права як витвір, отриманий в р езультаті такого складного інтелектуального пр оцесу (а відтак і право загалом, навіть якщо розум іти його виключно як сукупність норм), не м оже не
нести на собі відбиток духовності як самого пр оцесу, так і її творців. Адже кожна людина є духовною
особистістю, неповторною та самобутною, зда тною до творчої самореалізації, й усе, чого вона т оркається, віддзеркалює її індивідуальність.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Особливого розвитку та пошир ення ідея духовності права одержала у працях представників
російської релігійної філософсько -правової думки: В.С. Соловйова, П.І. Новгородцева, М.М.
Алєксєєва, І.О. Ільїна, М.О. Бердяєва. Ці мисл ителі розуміли право як необхідний елемент ідеї
духовності: “Для них духовність була немисл имою без права, без правового відношення до і ншої людини” [9, с. 305].
Серед сучасних російських філософсько правових досліджень, в яких обгрунтовується
духовна природа права, можна відзначити праці:
В.А. Бачиніна, Ю.Є. Пермяк ова, Ю.В. Тихонравова [9, 12, 13, 14]. Духовність як невід’ємна
властивість права та право як духовний феномен
вивчаються також і сучасними українськими ф ілософами права [5, 6, 7, 9, 11].
Метою статті є обгрунтування справедл ивості як духовної основи права . У зв’язку із поставленою метою необхідно, по-перше, розкрити
духовну природу права, як такого, що відповідає
сутності та призначенню людини, та, по друге,
визначити зміст та значення, яке посідає духовна
ідея справедливості у сфері правового регул ювання суспільних відносин.
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Виклад основного матеріалу дослідже ння. Духовність людини – це “здатність підніматися над природною та соціальною обмеженістю,
виходити у сферу свободи” [2, с. 272], це зда тність до трансцендування [12, с. 52], це усвідо млення самоцінності свого внутрішнього світу,
своєї унікальності і разом з тим своєї причетно сті до універсальних начал буття [2, с. 256]. “Бути
духовною істотою – означає визначати себе і к ерувати собою, це означає усе вирішувати самому
і брати на себе усю відповідальність” [9, с. 273].
Духовне не надається кимось людині і не пр ивноситься у суспільство зовні, “духовне – це іманентна властивість людського буття” [12, с. 19].
Розуміння духовності як властивості і зд атності людини, що проявляється лише у деяких
сферах життя – релігії, мистецтві, філософії, –
позбавляє духовного підгрунтя звичайну працю
та вчинки людини. Така ситуація для людини є
згубною: “чим би вона не займалася, якщо це не
релігія, філософія або культура, її праця не скл адає духовної цінності. У такому ви падку жити
можна лише наперекір собі, наперекір своїй д уховній сутності” [12, с. 95].
Творча самореалізація – найвищий прояв
духовності людини, але розуміти її слід широко.
Людина, за своєю сутністю, є творець, щодня
вона творить себе і свій світ, тим сами м, стверджуючи свою духовну природу і реалізуючи своє
призначення. Духовне самоствердження полягає
у творчому пошуку себе і свого місця у світі, у
невпинному самовдосконаленні та утвердженні
своєї духовної гідності.
Духовність людини як властивість її пр ироди є не лише особливою рисою, що збагачує її
внутрішній світ, але й є глибоко функціонал ьною: “Лише маючи духовний зір, людина вия вляється спроможною розрізняти належне і суще,
сутність і існування, цінне і згубне, добре і зле,
істинне і хибне, правове і неправове” [13, с. 105],
– пише Ю.Є. Пермяков, і заперечення духовності
як елементу природи людини не може бути а ргументоване тими, хто не знає духовного життя,
“ці люди лише свідчать про обмеженість свого
життєвого досвіду і свою біду” [13, с. 102].
Раціонально визначити духовність людсь кої природи складно. Усвідомлення її на рівні
відчуттів, власних психо -емоційних переживань
не піддається науковому обгрунтуванню, а розум
здатний осягнути лише результати духовної
діяльності людини. Як зазначає С.І. Макси мов,
“більшість людей не володіє достатньо розвин еною духовністю” [9, с. 171], яка дозволяє, зокр ема, споглядати вищу справедливість, але, п озаяк
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виміряти духовність людини, або, іншими сл овами, рівень розвиненості її духовності, є н еможливим, достатнім для філософсько-правового
обгрунтування духовної природи людини
видається припущення про наявність у кожної
людини духовної здатності (тобто можливості
бути духовною особистістю) хоча б у вигляді
потенційної правоздатності.
Умовою духовної самореалізації люд ини є
право, яке хоча й “обмежує підсвідомі інстинкти
людини, соціалізує форми і способи їх задов олення, але воно також створює і забезпечує фо рми духовної і творчої самореалізації людини” [6,
с. 159]. Забезпечити духовну самореалізацію л юдини здатне лише духовне право, яке не слід р озуміти як якесь особливе право або особливу ф орму права, що існує поряд з бездуховним або
просто правом. За своєю сутністю право є дух.
Про духовну природу права писав ще Г.В.Ф. Г егель. У своїй “Філософії права” він зазначав, щ о
“Підгрунтя права – це загалом духовне” [4, с. 24],
а система права – це “світ духа, породжений ним
самим, мовби другою нат урою” [4, с. 24].
Пошук духовного підгрунтя права є на слідком усвідомлення цілковитої неспроможності
та немічі безідейно-бездуховного права. Це розуміння недостатності та мізерності для повн оцінного правового життя зовнішніх форм вир аження права, не сповнених внутрішнім глиби нним змістом.
“У право треба вірити, інакше воно не буде
працювати” [3, с. 17], але не будь -яке право здатне викликати повагу, не кажучи вже про віру.
Підставою ствердження духовної природи права
є не лише особливе відношення людей до нього,
але й особливе ставлення людей до самих себе.
Усвідомлення себе як духовної особистості, в изнання своєї духовної гідності – це прояв поваги
людей до самих себе, наслідком якої є розуміння
того, що лише право, сповнене духовним змі стом,
здатне врахувати духовну природу людини. Більше
того, духовно орієнтоване право дає підстави гов орити, що “Право – це ми, взяті під певним кутом
зору. І тому походження права є ствердженням нас
самих, нашої особистості” [8, с.7].
Наповнення права духовним змістом – це
своєрідне “повернення до права”, адже, як зазн ачає Ю.Є. Пермяков: “Право ніщо, якщо у своєму
уявленні про світ ми вивели його за рам ки духовної дійсності” [12, с. 96].
Однією з проблем сучасного правороз уміння є надмірна раціоналізація права [10, с.
201], коли право (чи то для зручності, чи то через
небажання шукати глибинний, сутнісний зміст
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права і тим самим ускладнювати його структуру)
зображається у вигляді інвентаризованих норм та
законів. Але при такому раціоналістичному пі дході
“зникає душа права, а залишається лише його соц іальне тіло, щоб не сказати “труп права” [2, с. 275].
Прагнення раціоналізованого світогляду
залишитися у межах предметно-інституційного
розуміння права й уникнути будь -якого усвідомлення його духовно-сутнісної природи пояснюється, вочевидь, тим, що дух (а, відтак, і духо вність як властивість природи права) безпредме тний, не реальний, не може бути виміряний, і тому людська свідомість здатна осягнути лише
створені ним форми [13, с. 101 -104]. Але попри
свою безпредметність дух спонукає до дії, діял ьного творчого життя, пошуку справедливості й
досконалості [13, с. 105-106].
Право як дух несе у собі невимірюваний
потенціал творчих рішень та нових підходів, й ому не властиві стагнація і деструктивні імпульси,
лише таке право відповідає духовній природі
людини і спонукає її до вдосконалення, а тому
“право стає автентичним і адекватним тільки з
усвідомленням його духовн ої природи, з розумінням його як духовної цінності і як умови д уховної самореалізації людини” [6, с. 159].
Духовність права проявляється у його
справедливості. Люди потребують не будь -якого
права, а лише справедливого права у вигляді
справедливих норм, справедливого правопорядку, справедливих судових рішень. Лише з таким
правом пов’язані їхні мрії і сподівання, лише т аке
право виправдовує їхні очікування і тим самим з абезпечує правопевність та правову стаб ільність.
Несправедливе право не є правом, воно є не дієвим,
неефективним, а відтак і нерегулятивним.
Справедливість сама по собі, як духовна
категорія, визначає духовну сутність та вектор
розвитку права.
Висловити духовність справедливості у
праві складно, й позитивістськи налаштована
правосвідомість радо виключає це поняття із
сфери права взагалі, зверхньо проголошуючи
моральною категорією.
Але моральна справедливість (або справе дливість як моральне поняття) і духовна справе дливість права (або справедливість як духовна
основа права) – різні поняття. Моральна справедливість звернена до совісті людини, є погран ичним поняттям між категоріями добра і зла, є
найвищою моральною якістю людини, “доскон алою чеснотою” [1, с. 324]. В той час як справе дливість у праві є особливою багаторівневою пр авовою категорією, яка, по-перше, втілюється у

чіткій та визначеній формулі “кожному – своє”, і
завдяки цьому може слугувати регулятивним
принципом права, та, по-друге, – це поняття, насичене глибоким внутрішнім змістом, яке є д уховною ідеєю права.
Справедливість онтологізує пр аво. Саме
завдяки духовно-субстанційній справедливості
право стає правом [5, с.109]. Як духовна ідея
справедливість створює внутрішнє підгрунтя,
“кістяк” права. Вона впевнено орієнтує право у
майбутнє, бо забезпечує необхідну міцну основу,
і водночас, як історично-змінне поняття, не дозволяє втратити зв’язок із минулим.
Справедливе право не потребує виправдань.
Воно є одночасно життєво-матеріальним і сутнісно-ідеальним, враховує потреби та інтереси люд ини і задовольняє її потяг до ідеалів. Справедливість
є плідною і глибокою категорією, вона забезпечує
стабільність і надійність правової системи та може
бути й рушійною силою, що спонукає до змін та
перетворень. Отже, справедливість поєднує в собі
необхідні властивості для того, аби бути ідейним
підгрунтям права. Але тільки духовна справедл ивість, або справедливість як духовна категорія, в олодіє такою здатністю.
Бездуховна справедливість є жорсткою і
навіть жорстокою категорією, вона притлумлює
творчий пошук і прагнення до реалізації. Свід оме обмеження себе рамками механічної бездуховної справедливості є безглуздим і суперечить
людській природі. Бездуховно справедливе пр аво, яке вже не є дійсним правом, здатне виклик ати відчужене і навіть вороже ставлення до себе.
Врахувати індивідуальність, неповторність та,
зрештою, духовність людини здатне лише дух овно справедливе право. Таке право дає впевн еність і гарантію того, що індивідуальність та н еповторність людини, особливість правової сит уації, в якій вона опинилася, неодмінно врахов уються, а розв’язання цієї ситуа ції буде не лише
адекватним особливим життєвим умовам та о бставинам, але й відповідним її духовній природі.
Будь-яке правило справедливості – чи то
класична формула “кожному своє”, чи то її под альша інтерпретація “трактувати однакові випа дки однаково, а різні – по-різному” – апелює до
унікальності та неповторності людини, зосер еджується на особливостях конкретної правової
ситуації. Індивідуальний підхід до людини та її
життя – це сутність і прагнення духовно орієнт ованої справедливості.
Відзначаючи професіоналізм судді, про
прийняте ним рішення з повагою кажуть, що в оно є “суворе, але справедливе”.
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Його “суворість” перш за все пов’язана з
особливостями процедури прийняття рішення.
Перед лицем судді, наділеного правом судити, у
людини прокидається не лише по вага до права й
закону, який він у цей момент втілює, а й страх,
породжений невідомим майбутнім, а також с илою і владою права, що трансформується у страх
перед конкретною людиною – суддею. “Суворість” є похідною від усвідомлення того, що
прийняте рішення може суттєво змінити долю
людини, і гідного прийняття суддею на себе цієї
відповідальності, накладеної самою професією.
“Суворість” – це також дотримання вимог закону
і усіх необхідних юридичних процедур, які є н евідомими особі-неюристу і сприймаються як т аємниця обраних або певний ритуал.
Приймаючи рішення по справі, суддя о бмежений рамками чинного закону. Дотримання
норми – це невід’ємний елемент його професі йної діяльності, спосіб її організації та впорядк ування. Але межі окремої норми, що окреслює у
загальних рисах вирішення певної справи, ро зступаються перед постійною непередбачувані стю життя, унікальністю кожної життєвої ситу ації. Тому, незважаючи на чіткі кордони правових
норм, праця судді набуває ознак творчої діяльн ості. Остаточне судове рішення зале жить від багатьох факторів: конкретних обставин справи, н орми, яка регулює правовідносини, рівня підгот овки
матеріалів справи, поведінки сторін та професіон алізму їхніх представників, але саме від судді зал ежить, які з цих факторів більшою мірою вплинуть
на прийняте рішення, а які – меншою. “Правосуддя – це творча праця, а не просто застосування з акону на основі силогізму, субсумції” [9, с. 186].
“Справедливість” судового рішення озн ачає, що процес його прийняття містив елемент
творчості, заглиблення у пр авову ситуацію, детальний аналіз обставин справи та уважне ста влення до всіх її учасників. Справедливість судді –
це його відкритість для сторін та їхніх позицій і
водночас неупередженість та об’єктивність. Л ише
духовне зосередження судді у процесі прий няття
рішення веде до справедливості цього р ішення.
“Суворе, але справедливе” рішення дається
складно, в цьому й полягає його духовність.
Зважування на терезах домірності позицій різних
сторін, їхніх вигод і втрат, діянь і покарання не
може бути легким, це не механічний процес, бо
не існує однозначної міри та критеріїв оцінюва ння. Справедливість як і мистецтво не може бути
механічним та регламентованим, “вони можуть
бути тільки продуктом Творчості, а вона завжди
під питанням і мало кому вдається, навіть якщо
8

приймається як свідома настанова діяльності” [5,
с. 106]. Математизована справедливість – нонсенс. Бездуховна справедливість – трагедія, трагедія окремої людини, бо зневажає її духовну
сутність та призначення, вбиває в ній людину,
трагедія права взагалі – бо позбавляє право його
сутності, внутрішнього стрижня, залишаючи н евиразну оболонку.
Справедливість у праві – це завжди поєднання статики та динаміки. Втілена у правовій
нормі, свій реальний прояв і реальне буття вона
отримує у конкретному правовому віднош енні,
віднайдена у судовому процесі шляхом детал ьного розгляду конкретної життєвої ситуації –
закріплюється у приписах судового рішення.
Одна і та сама норма в одних відносинах
результатом своєї реалізації може мати справе дливість, але бути неспроможною та несправедливою у регулюванні інших. Це – духовна динаміка справедливості. І така її специфіка в жодн ому разі не нівелює регулятивне значення справ едливості, а свідчить лише про те, що вона не м оже бути раз і назавжди закріплена у нормі. Спр аведливість не є і не може бути сталою, щоразу у
кожному новому правовідношенні вона відкр ивається по-новому: “Справедливість та її реал ізація в кожному суспільстві постає як складна
пізнавальна проблема, яку щоразу треба роз в’язувати по-новому, оскільки соціальна с итуація
постійно змінюється і минулі рішення вже про сто не можуть бути придатними для викори стання
в нових умовах” [7, с. 15]. Справедливість сп онукає до пошуку, до відкриття, вона не є н аперед
заданою, її треба віднайти. Пошук (чи ві дкриття)
справедливості – це завжди творчий, духовно
насичений процес, який викриває недоліки та
неузгодженості в структурі права. Лише право як
справедливість і справедливість як духовність
(духовна категорія) є здатними до постійного та
необхідного розвитку і вдосконалення, виявл яючи неефективність та недієвість окремих норм та
інститутів права.
Висновки. За своєю природою людина є
духовною особистістю – не лише сфери релігії,
філософії, культури, але й правова сфера соці ального життя віддзеркалює духовність людини.
Обмеження змісту права, визначення його лише
як зовнішньої форми регулювання суспільних
відносин веде до втрати глибинного, сутнісного
розуміння права та його значення як умови дух овної самореалізації особистості. Але здійснити
це призначення здатне лише духовне право,
зміст якого розкриває категорія справедливості.
Втілення у праві духовної ідеї справедливості,
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яка поєднує у собі життєво -матеріальні та сутнісно-ідеальні аспекти правового буття, наповнює
право особливим духовним змі стом, забезпечує
його відповідність духовній сутності та призначенню людини.
Розуміння справедливості як духовної о снови права – не панацея від усіх прикрощів, п охідних від недосконалої правової системи (н еефективних та недієвих норм, відчуженого ста влення до правових приписів з боку їхніх твор ців
та адресатів, зневаги до юридичної професії т ощо), але усвідомлення духовно-справедливої
природи права – це спроба переходу на цілком
інший рівень сприйняття правових явищ.
Духовність справедливості у праві – це
творче зосередження, елемент інтелектуал ьного
заглиблення у процесах правотворчості та пр авореалізації, усвідомлення духовної природи як
самого права, так і духовності окремої особист ості, ставлення до людини як до людини, неб ажання йти простими шляхами та миритися з н едосконалістю права й визнавати недоліки правової системи як такі, що не можуть бути подолані.
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JUSTICE AS A SPIRITUAL BASIS OF LAW
Summary
Owing to embodiment of the spiritual idea of justice, wh ich connects vital and material and also
essential and ideal aspects of legal existence, law is filled with particular spiritual sense and ensures an
accordance to the spiritual substance and assignment of human being. Category of justice contains necessar y
qualities in order to be an ideal basis of law. But only spiritual justice or justice as a spiritual category has
such ability. Justice as a spiritual basis of law is a creative concentration, element of an intellectual
absorbency in law-creation and law-realization processes; it is an awareness of law’s spiritual nature and
spirituality of the separate personality.
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СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ФІ ЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНА ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІ Ї ПРИНЦИПУ
НЕВІДВОРОТНОСТІ ЮРИДИЧ НОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Постановка проблеми. Справедливість з
давніх-давен була і є невід’ємною головною
ознакою правового механізму регулювання су спільних відносин, який пов’язаний з узгоженням
різних протилежних інтересів. Діяти по -справедливості – означає діяти правомірно, ві дповідно
до всезагальних і рівних вимог права [16, с. 29].
Дана категорія поширюється на сферу покарань
за правопорушення та злочини, що є вираженням
принципу невідворотності юрид ичної відповідальності. Однак, будучи філософс ько-етичним
базисом реалізації даного принципу, справедл ивість виступає у двох аспектах, які в різних сит уаціях протирічать один одному.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Якщо звернутись до числ енних історикофілософських джерел, то можна побачити, що
поняття справедливості висвітлюється у працях
багатьох філософів. Але Аристотель і Платон,
Кант і Гегель, Фома Аквінський, Соловйов та ряд
інших учених по-різному тлумачили визначення
справедливості. Категорія справедливості досліджувалась і такими вітчизняними науковцями як
А.А.Козловський, В.П.Горбатенко, С.І.М аксимов. Термін “справедливість” сьогодні викори стовується у двоякому значенні: з одного боку, як
реалізація існуючого закону, та з іншого – як ідеальний елемент у законі та ідея, якій закон пра гне сприяти” [4, с. 63].
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання проаналізувати проблему категорії
справедливості, яка виступає як філософсько етична, правова, моральна основа реалізації
принципу невідворотності юридичної відповід альності, маючи багатоаспектне значення, а також
знаходить своє вираження в інших керівних засадах юридичної відповідальності.
Виклад основного матеріалу дослідже ння. Із соціально-правового погляду розрізняють
три основні різновиди справедливості: 1) зрівн яльну справедливість, що передбачає досягнення
максимальної рівності прав і можливостей соці альних суб’єктів; 2) розподільчу справедливість,
що орієнтує на подолання диспропорцій у ро зподілі матеріальних і духовних благ, виход ячи із
природно-правової рівності всіх людей, незале жно від їх національних, станових, класових, ма й10

нових та інших відмінностей, але з урахуванням
заслуг конкретного громадянина перед суспіль ством і державою; 3) відплатну справедливість,
яка поширюється на сферу покарань за правоп орушення і злочини [3, с. 151].
Ми, зокрема, зосередимо увагу на третьому
різновиді справедливості – відплатній.
Справедливість покарання вимагає дотр имання багатьох принципів, одним з яких є при нцип невідворотності юридичної відпо відальності.
Юридична відповідальність справедлива, оскіл ьки вона настає як наслідок правопорушення, м ожлива тільки на підставі закону і відповідно до
нього. Справедливість юридичної відповідальн ості виражається і в тому, що вона носить особи стий характер (кожний громадянин відповідає за
власну поведінку), не допускає поєднання двох і
більше видів юридичної відповідальності за фа ктично одне правопорушення і тому подібне [10,
с. 22]. Справедливе покарання справляє не тільки
правовий, а й моральний вплив на с успільство і є
важливим чинником профілактики правопор ушень. Відсутність або послабленння справедл ивості у практиці застосування покарання може
мати надзвичайно негативні наслідки для соці уму [3, с. 151]. Як відзначає р осійський учений
Б.С.Волков, “Якщо суспільно-небезпечні діяння
мають широке розповсюдження, але кримінал ьний закон застосовується до них порівняно рідко,
то це значно послаблює ефективність не лише
правового, а й морального впливу, а значить , і
попереджувального значення кримінального з акону [2, с. 122].
Для реалізації принципу невідворотності
юридичної відповідальності необхідно, щоб ві дповідальність завжди сприймалась правопору шником та іншими особами справедливо. Принцип
справедливості проявляється на декількох рі внях. Перший рівень володіє невеликим ступенем
узагальненння і виражається у т аких вимогах:
рівності, гуманізмі, відповідності правових норм
моральним, ієрархії в захисті суспільних відн осин. Другий рівень змісту принципу справедл ивості юридичної відповідальності розкр ивається
через принципи законності, невідворотності, і ндивідуалізації, винуватості діяння. Відповідал ьність справедлива, коли вона законна, невідвор о-
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тня, індивідуалізована і наступає за винне діяння.
Всі функції юридичної відповід альності повинні
здійснюватися, виходячи з критерію справедливості. Саме встановлення юридичної відповід альності повинно бути справедливим і відповід ати всім критеріям справедлив ості [11, с. 182].
Справедливість корениться в ідеї загального бл ага і суспільного інтересу, яка сама ви пливає з
чисто морального інтересу. Невідворотність
юридичної відповідальності — вираження справедливості [8, с. 69-71].
Чезаре Беккаріа у своєму творі “Про зл очин і покарання” пов’язав швидкість настання
покарання саме зі справедливістю. На його ду мку, чим швидше настає покарання за злочин, тим
ближче до нього, тим воно справедливіше, тим
воно корисніше. Справедливіше – тому, що позбавляє винного від зайвих і жорстоких стра ждань, які викликаються невідомістю і зростають
від сили уявлення і від відчуття своєї слабкості .
Справедливіше і тому, що, будучи покаранням,
позбавлення волі не повинно передувати вироку,
якщо це не викликається необхідністю. Попер едній арешт є тільки простим затриманням гром адянина до визнання його винним. Та оскільки це
затримання по суті є покар анням, то воно повинно бути якомога менше продовжене і якомога
менш суворе. Найменша продовженість повинна
визначатися часом, необхідни м для розслідування справи, і черговістю; затр иманий раніше має
право на те, щоб його і судили передусім і нших.
Попереднє ув’язнення повинно бути сув орим
лише настільки, наскільки це необхідно для пр изупинення втечі або приховування доказів злочину. Самий розгляд справи повинен бути закі нчений у можливо короткий час. “Я сказав, що
покарання тим корисніше і справедливіше, чим
швидше воно настає, тому чим менше прой шло
часу між злочином і покаранням, тим більш с ильною довгочасною буде у розумі людини
зв’язок цих двох ідей: злочину і покарання, так
що вони несвавільно будуть уявлятися – одне як
причина, а друге як необхідний і неминучий наслідок ”[1, с. 282-284].
На взаємозв’язок справедливості і принц ипу невідворотності юридичної відповідальності
вказує В. Замараєв. За його словами , винний повинен також невідворотньо нести відповідал ьність за свої дії. Чим небезпечніший злочин, тим
тяжчим повинно бути покарання. Але в усіх випадках воно повинно бути справедливим – за
своєю тяжкістю відповідати небезпечності зл очину й особи злочинця [5, с. 39].

Інститут юридичної відповідальності спрямований на відновлення гармонії суспільних ві дносин, соціальної справедливості. Саме соціал ьна справедливість, крім розкриття факту злочину
та викриття винного, вимагає, щоб неви нний не
був притягнутий до відповідальності, зазначаючи
цим незаслужених обмежень і позбавлення. Тут
факт першочерговості реалізації принципів невідворотності та індивідуалізації відповідально сті очевидні [6, с. 69].
“Справедливість у кримінальному праві, –
звертає увагу А.В.Наумов, – акумулює в собі інші важливі його принципи, і, в першу чергу,
принципи законності, демократизм у (рівності
громадян перед кримінальним законом), індив ідуалізації відповідальності і покарання, невідв оротності відповідальності, гуманізму” [12, с.
113]. Так, законність підстав юридичної відпов ідальності служить обов’язковою умовою справ едливості державно-правового примусу. Настання
юридичної відповідальності при відсутності хоча
б одного з елементів складу правопорушення
заперечує справедливість [18, с. 60].
Цілі невідворотності юридичної відповід альності і законності підстав юридичної відпов ідальності зумовлені наслідками правопоруше ння. Безпосередніми цілями юридичної відповід альності є задачі загального та спеціального попередження правопорушень. Дані цілі можна тісно
пов’язати лише між собою. Справедливість та
цілі – ось те спільне, що об’єднує невідворотність і законність підстав юридичної відповід альності [10, с. 24].
Зміст невідворотності юридичної відповід альності включає в себе дві основні вимоги: 1) ко жне правопорушення повинно тягнути відповідал ьність винної особи; 2) жоден невинний не пови нен
бути притягнутий до відповідальності [9, с. 53].
Тому як основна мета кримінального суд очинства визнається таке застосування Закону, яке
б забезпечувало, з одного боку, притягнення до
кримінальної відповідальності кожного, хто вч инив злочин, а з іншого – гарантувало б від безпідставного покарання невинних у його скоєнні.
Досягти цього можна лише шляхом суворого д одержання норм кримінального, кримінально процесуального та іншого законодавства при
провадженні в кримінальній справі. Саме це є
гарантією встановлення істини в справі, застос ування до винного справедливого заходу впливу і
не притягнення до відповід альності невинного
[14, с. 14]. Тобто, якщо суд виносить неправил ьне
рішення, то покарання стає несправедливим, що
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протирічить одній зі складових змісту принципу
невідворотності юридичної відповідально сті.
Гарантією досягнення мети попередження
правопорушень через систему покарань може
бути формування в особи, яка вчинила правоп орушення, впевнення про невідворотність відп овідальності. І забезпечити це можна тоді, коли
вся система покарань буде піддана даній меті, у
разі відповідності покарання тяжкості вчиненого
правопорушення.
Отже, можна зробити перший висновок, що
справедливість виступає філософсько -етичною
основою реалізації принципу невідворотност і
юридичної відповідальності.
Проте, розглядаючи поняття справедливо сті, можна побачити, що в деяких випадках вона
відіграє багатоаспектне значення. Розглянемо це
на прикладі одного з видів юридичної відповід альності — кримінальної. Ії соціальна та юриди чна сутність, як найтяжчого виду правової відп овідальності, полягає у тому, що вона: є реакцією
держави на вчинений особою злочин; є офіці йною державною оцінкою в обвинувальному в ироку суду діяння як злочину, а особи, яка його
вчинила, як злочинця; зумовлює настання певних
несприятливих наслідків для особи, яка вчинила
злочин, у вигляді передбачених Крим інальним
кодексом України санкцій [15, с. 128]. Однак с оціальний досвід показує, що нерідко можуть
утворитися такі умови, при яких для ре алізації
завдань кримінального законодавства не вимаг ається, щоб винна особа зазнала покладе ння на
неї заходів кримінальної відповідальн ості, в тому
числі і покарання [17, с. 89]. Саме тому закон одавець передбачив випадки, коли за пе вних умов
держава в особі її компетентни х органів і посадових осіб, відмовляється від реалізації свого
виняткового права на подальше проведення кр имінального переслідування осіб, які вч инили
суспільно-небезпечні діяння, і звільняє їх від
кримінальної відповідальності. Можливість т акого звільнення об’єктивно зумовлюється тим,
що притягнення до кримінальної відповідально сті не завжди є єдиним і найбільш правильним
засобом досягнення мети виправлення особи,
загальної та спеціальної превенції суспільно небезпечних діянь. За наявності певних обставин
більш ефективним інструме нтом у цьому може
стати застосування різних видів звільнення від
кримінальної відповідальності [7, с. 186 -187].
Крім того, законодавець допускає існування д аного інституту, виходячи з принципів гумані зму,
економії кримінальної реп ресії, індивідуалізації
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покарання, як одних з основних засад вітчизн яного кримінального права [13, с. 87].
Висновки. Тому, реалізуючи у своїй діял ьності дані принципи, держава в особі її компет ентних органів обмежує дію принципу невідвор отності юридичної відповідальності. В даному
випадку стан справедливості переходить з одн ого боку в інший бік. Якщо особу, яка вчинила
суспільно-небезпечне діяння, засуджують, то це
справедливо. А в разі звільнення її від юридичної
відповідальності, керуючись вищеперерахова ними принципами, це, мабуть, також справедливо.
Отже, як бачимо, справедливість як філософс ькоетична, правова, моральна категорія виступає баз исом реалізації принципу невідворотності юриди чної відповідальності, маючи багатоаспектне зн ачення, а також знаходить своє вираження у багатьох принципах юридичної відповідальності. Баг атозначимість категорії справедливості вимагає
концептуального аналізу досліджуваного поняття.
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O.D. Maksymiuk
JUSTICE AS THE PHIL OSOPHICAL-ETHICAL FOUNDATION O F REALIZATION
OF PRINCIPLE OF INEV ITABILITY OF LEGAL RESPONSIBILITY
Summary
Realizing in the activity the given principles, the state on behalf of its competent members restricts
activity of inevitability of the legal responsibility principle. In this case state of j ustice passes on the one
hand in other party. If the person, who has committed socially dangerous act, condemns, it is fair. And in
case of clearing him from the legal responsibility, were guided by the philosophy, it, probably, also is fair.
So, the justice as a philosophical-and-ethical, legal, moral category acts by basis of realization of
inevitability of the legal responsibility principle, having wide value, and also finds the expression in many
principles of the legal responsibility.
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СВОБОДА В КОНЦЕПЦІЯХ ЛІБЕРАЛІЗМУ ХХ СТ.
(ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
Постановка проблеми. Категорія “свободи” – одна з основних і дискусійних у філософії
права. Її дослідження має принципове значення
для розв’язання комплексу проблем, пов’язаних
із людиною та її діяльністю у законодавчо офо рмленому просторі. Для суб’єкта права свобода,
перш за все, це можливість його самовизначення.
Це вибір життєвих цілей та засобів їх досягнення
в межах, які встановлює механізм правового р егулювання. Останній при цьому повинен пере дбачати узгодженість автономії волі (внутрішньої
властивості суб’єкта) і волевиявлення (її зовні шнього прояву). А наукове осмислення динаміки
взаємозв’язку свободи і права неможливе без
проведення історичного аналізу (у зв’язку з цим
потрібно відзначити дослідження еволюції роз уміння права з часів античності до кінця ХХ ст.
В.І.Кузнєцова [4]). Адже ретроспективна оцінка
концептуальних підходів потр ібна для більш
глибокого розуміння сучасності та більш точного
прогнозування.
У контексті вказаної проблематики осо бливу увагу привертає напрямок лібералізму (су спільно-політична течія, яка виникла в європейс ьких країнах у XVII-XVIII ст.), що окреслив якісно новий рівень утвердження свободи в праві.
Саме протягом ХХ ст. остаточно сформувались
такі основні положення цієї концепції, як гром адянське суспільство, права і свободи особисто сті, правова держава, демократичні політичні і нститути, свобода приватного підприємництва і
торгівлі. Їх актуальність не викликає сумнівів і
сьогодні. А міркування, ідеї та теорії предста вників лібералізму заслуговують бути зарахов аними до наукової спадщини розуміння права як
раціонального обмежувача свободи л юдини.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питання співвідношення права і свободи оста ннім часом усе більше опиняються в полі зору ф ілософсько-правового дискурсу. Актуалізацію
цих проблем здійснюють, насамперед, такі вітч изняні вчені, як О.О.Бандура, П.Д.Біленчук,
В.М.Селіванов,
С.С.Сливка,
С.Д.Цалін,
В.В.Шкода [1, 2, 7, 8, 12, 15, 16]. Однак важл ивість розвитку ідеї правової свободи у концепц іях одного з найпрогресивніших суспільно -полі-
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тичних напрямків (яким є лібералізм) вим агає
окремої дослідницької уваги.
Мета статті. Основна мета дослідження
полягає в тому, щоб на основі філософсько правових узагальнень провести аналіз наукових
позицій представників лібералізму ХХ ст. стос овно ролі права в процесі реалізації людиною св ободи. І на цій основі визначити сучасні перспе ктивні напрямки для її характеристики з теорет ичних позицій.
Виклад основного матеріалу дослідже ння. В ХХ ст. західними вченими були зроблені
спроби зрозуміти призначення права шляхом
аналізу поняття “свобода”. Англійський філософ
і соціолог Леонард Гобгаус першо ю умовою всезагальної свободи називає міру всезагального
обмеження. Без неї отримати свободу можуть
тільки деякі, інші ж взагалі залишаться невіл ьними. Одна людина зможе робити будь -що, тоді
як решта не зможуть дозволити собі нічого без її
згоди [6, с. 90]. У контексті ж організації сусп ільства це означає, що першою умовою пр авління
є законодавчо встановлені норми.
Виходячи з цього, Гобгаус робить висн овок, що між свободою і правом немає суттєвого
протистояння. Навпаки, між ними існує двост оронній зв’язок. Звичайно, право обмежує індив іда і тому суперечить його свободі. Але в рівній
мірі воно обмежує й інших. Звільняє від страху
агресії або насилля, і в цьому полягає єдиний
шлях досягнення свободи для всього співтовар иства. При цьому важливо враховувати таки й момент як неупередженість закону. Якщо ж існує
один закон для уряду та і нший – для підданих, то
такий закон не гарантує свободу для всіх.
Італійський професор Гвідо Де Руджеро
услід за Кантом розрізняє дві стадії свободи. П ерша – егоїстична, свобода пов сякденної конкуренції, досягнення власного інтересу – рівень,
яким обмежувалися утилітаристи. Інша – вища
моральна свобода, проголошена ще Кантом. Але
суспільство повинно охороняти себе від ексцесів
егоїстичної свободи, тобто свобідної злої волі 1,
1

Термін “свобідна воля” широко використовується
українськими дослідниками філософії права. Див.:
Біленчук П.Д. та ін. Філософія права: Навчальний
посібник для вузів. – К.: Атіка, 1999; Сливка С.С.
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і тут існує перше ліберальне обмеження – заборона зменшення свободи і нших особистостей.
Для дотримання паритету в даному випадку н еобхідна держава [6, с. 220 -228]. Як бачимо, на
відміну від кантівського індивідуального вибору
моральної дії, Де Руджеро доручає мора льний
нагляд над громадянами державі.
Особливої уваги заслуговує концепція
співвідношення права і свободи австрійського
політичного філософа ХХ ст. Ф. Гаєка, в якій
проведено розмежування між правлінням зас обом правил та засобом наказів. Вона відображає
відмінність між свободою у межах закону
і використанням законодавчого механізму для
обмеження свободи. Головне тут – не те, що підставою всіх дій уряду повинен бути якийсь кер івний принцип, але те, що уряд має спонукати
індивідів дотримуватися принципів, які для них є
відомими і які вони можуть використовувати при
прийнятті своїх рішень [6, с. 339].
Ведучи мову про правову свободу в шир окому розумінні, тобто правовий простір для рі зних сфер людської діяльності, можна п огодитись
з американським професором М. Ф рідманом, що
важливе значення має свобода екон омічна. Його
дослідження про взаємозв’язок ек ономічної та
політичної свобод зосереджено на двох основних
моментах. Перший – роль економічної свободи
як самоцілі, другий – її необхідність для дося гнення політичної свободи [11, с. 7].
М. Фрідман особливо підкреслює перший з
них, оскільки в багатьох дослідників проблеми
свободи сформована недостатньо висока оцінка
важливості матеріальних умов життя у порівня нні з більш значними, на їх думку, цінностями.
“Проте для пересічного громадянина, – зауважує
М. Фрідман, – безпосередня функція економічної
свободи не менш важлив а, ніж її побічна функція
– бути засобом досягнення свободи політи чної”
[11, с. 20-25].
Історію права і суспільства як “історію
свободи” визначав відомий західнонімецький
філософ і правознавець Макс Мюллер. Підст авою для цього було поєднання ним гегелівського
об’єктивного реалізму та екзистенціалізму: ро звиток права – результат історичного саморозви тку свободи, що проявляється в процесі усвідо млення людиною своєї сутності [14, с. 52]. Згідно з
Мюллером, людське буття (точніше, буття -всвідомості) протікає як буття -в-праві, адже свобода як “дух” має своє історичне втілення в св ідомості людини, яка в кожній конкретній істор иУкраїнська національна філософія права: антологі чний ракурс. – Львів, 2001.

чній ситуації певною мірою усвід омлює свободу
і у відповідності до цієї міри створює для себе
певний тип людських відносин, який і є приро дним правом. Закон – це “інституціалізація своб оди” в тих же історичних умовах. Однак право діє
незалежно від його інституціонального вираже ння. Крім того, закон може закріплювати таке
право, проти якого в свідомості людини зар оджується протест, що виражає новий дійсний тип
людських відносин. У такому випадку закон змінюється революційним шл яхом [14, с. 52].
Однак Мюллер виправдовував далеко не
всі революції: справжня революція бере початок
з такого життєвого устрою, який вже існує і тіл ьки інституціонально не отримав офіційного в изнання. Цей непрозорий натяк на принципову
відмінність буржуазної революції від соціаліст ичної, яка здійснюється в умовах від сутності соціалістичних суспільних відносин, Мюллер р обить, поділяючи погляди Гегеля [14, с. 53].
Гегелівську трактовку історії права в якості
прогресу свободи Макс Мюллер поєднує з вче нням
К. Ясперса [17] про екзистенціальну свободу інд ивіда. Мюллер ототожнює “існування” (відповідно
до “філософії існування” Ясперса) і свободу: екз истенція – це вільна самореалізація людини, яка у свідомлює свою сутність – свободу. Оскільки ж
свобода немислима поза соціальними комунікац іями, то екзистенція передбачає зовсім н е усамітненість, а, навпаки, соціальне спілкування. М. Мюллер вважає, що усвідомлення л юдиною своєї
свободи залежить від таких зовні шніх умов, як
конкретна соціальна спільність і с итуації, в яких
відбувається комунікація з партн ерами.
Значний вплив на подальші дебати з питань
свободи здійснила праця британського філософа,
теоретика лібералізму І. Берліна “Дві концепції
свободи”. Центральною ідеєю в нього виступає
“позитивна” свобода, джерелом якої є прагнення
людини розпоряджатися собою, бути собі хазя їном. Але Берлін також попереджує, що в цій с итуації “влада над собою може придушувати
справжні бажання і нахили” [9, с. 30 -31]. Звідси,
відповідно, недалеко до поглядів, що людину
можна примушувати в ім’я її ж блага, що її мо жна зобов’язати бути вільною.
Щодо “негативної” свободи, то І. Берлін з азначає про складність оцінки її ступеня. На його
думку ступінь свободи залежить від того: а) зі
скількох можливостей зможе обирати люд ина; б)
наскільки легко чи важко реалізувати ко жну з цих
можливостей; в) наскільки важливі вони з погляду
життєвих планів людини; г) якою мірою свідомі дії
інших людей можуть заважати їх реалізації; д) яку
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цінність вбачає у різноманітних можливостях не
тільки окрема людина, але і суспільс тво, в якому
вона живе [8, с. 28].
У своїх міркуваннях Берлін також приходить до висновків про неможливість існування
абсолютно необмеженої свободи. Врахування
багатьох інших цінностей – рівності, справедливості, щастя, суспільного порядку – неодмінно
відбувається при реалізації свободи вибору пе вного способу життя.
І.Берлін поділяє погляди класиків англійс ької політичної філософії з приводу обмеження
свободи заради неї ж самої. Сфера свободи л юдей повинна бути обмежена законом, але не в икликає сумнівів, що певна особиста автономія не
може бути порушена ні за яких обставин. В іншому випадку індивідуальна воля перебуває у
занадто вузькому просторі навіть для мінімал ьного розвитку людських здібностей. Тобто п отрібно розмежовувати сферу приватного життя й
сферу публічної влади. Проте люди у багатьох
відносинах залежні один від одного, й жодна
людська діяльність не може бути настільки пр иватною, щоб вона ніколи і ніяк не то ркалась
життя інших людей [9, с. 22].
Порівнянню свободи в сучасній державі та
в давньогрецьких містах-державах присвячена
праця “Сутність людини” Ганни Арендт, уродженки Німеччини, яка в подальшому емігрувала
до США. Безумовно, свобода притаманна не
будь-якій формі взаємовідносин між людьми –
пише Арендт, – і не будь-якому співтовариству.
Коли люди живуть спільно, але не утворюють
політичну цілісність, наприклад у племенах, фактори, що визначають їх поведінку , – не є свобода. Це життєві потреби і турбота про них. Немає
можливості говорити про свободу як практичну
реальність і тоді, коли відсутні достатні умови
для дій та слів – як у суспільствах з деспотичним
правлінням і пригніченням розвитку суспільної
сфери. Без політично гарантованої сусп ільної
сфери життя свобода не має простору для своїх
проявів. Свобода як реальний об’єктивний факт
не існує відокремлено від політики. Це два асп екти одного предмета [18, с. 148 - 159].
Фахівець з філософії права Райнгольд Ци ппеліус у контексті визначення поняття “свобода”
розглядає два запитання: чи може людина роб ити те, що хоче, і чи в людини є простір для св ободи вибору того, чого вона хоче? Перше з них є
питанням правової та моральної свободи, друге –
питанням свободи волі.
Стосовно міркувань з приводу свобод и волі, то вона, як вважає професор, відіграє в праві
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важливу роль тоді, коли пов’язана з особистою
відповідальністю, передусім це стосується кр имінального права [13, с. 246]. Така свобода – вибирати між різними можливостями, виходячи з
власної ініціативи, – обмежена з двох боків: по перше, тому що всі реальні події є неперервними
і (якщо строго розуміти каузальні закони) зумо вленими природними причинам и; по-друге, якщо
не зважати на природничу закономірність кауз альності, то вчинки детермінуються немин учою
закономірністю мотивів, які переж иваються
суб’єктивно [13, с. 177].
Відповідь же на перше запитання – в іншій
сфері. Простір, де людина може робити т е, що
хоче робити, обмежений з двох боків: реальні стю, яка фіксує те, що насправді можна робити, та
нормами, які визначають, що людині дозволено
робити. Зокрема, на межі дозволених дій указують правові норми.
Циппеліус зауважує, що поряд із іншими
соціальними нормами, правові також виконують
соціальну функцію: у відносинах людей вони
обмежують царину правової свободи й тим н адають кожному простір для можливих законних
дій. Тому правова свобода кожної окремої особи стості завжди пов’язана з правовою свободою інших
людей [13, с. 184]. Разом з тим Циппеліус не вв ажає достатньо визначеним те, як повинно відбув атися обмеження і регулювання свободи за допом огою права. Він указує на багатозначність і багатоаспектність поняття “свобода” в політико -правовому просторі й виділяє декілька її варіантів.
Досліджуючи ліберальну і демократичну
свободу услід за Алексісом Токвілем і Джоном
Стюартом Мілем [10; 5], Р. Циппеліус детальн іше зупиняється на проблемах “формальної” та
“матеріальної” свободи. Свобода була б недостатньо гарантованою, коли б забезпечувалася лише
свобода дії особи від посягань. До свободи нал ежать також “реальні” умови особистого розви тку, насамперед можливості освіти й економічні
умови набуття благ [13, с. 187].
Автор наголошує на тому, що свобода має
реальні компоненти, які стосуються її прояву в
демократії. Яка міра фактичної самостійності
стоїть за демократичним правом участі і форм ування державної волі, - це залежить не в останню
чергу від способу формування вільної громадс ької думки і маніпулювання з асобами масової комунікації. Якщо громадянина, наприклад, державним радіо і пресою, що перебувають під нагл ядом,
інформують однобічно і неправильно, то він пр иймає своє політичне рішення на основі ф альшивої
передумови. Якщо йому при виборі надаються л и-
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ше незначні альтернативи, які не можуть впливати
на зміну уряду і його програму, тоді його голос ування перетворюється в чисту формальність, яка
нічого не вирішує [13, с. 180, 219-220].
Підсумовуючи, Циппеліус стверджує, що
життя з іншими в суспільстві означає не лише
взаємне обмеження, але в багатьох відношеннях
також і збільшення можливостей дій, а з ними і
свободи. Життя в суспільстві створило, зокрема,
багатства культури і цивілізації з їх щедрими
пропозиціями можливостей розвитку; лише в
суспільстві і завдяки йому особі відкриваються
шанси вибирати між різноманітними професі ями, подорожувати чужими континентами і ход ити на концерти. В суспільстві і завдяки суспіль ству збільшується також різноманіття простору
дій і з нею свободи. Отже, проблема свободи постає не в останню чергу як завдання справедл ивого поділу суспільно зумовлених шансів розв итку і ресурсів.
Для ще одного, не менш відомого, амер иканського професора права і філософії – Роналда
Дворкіна – проблема свободи постає як політи чне право на свободу, точніше його відсутність.
Вживаючи у своєму збірнику есе “Серйо зний погляд на права” слово “свобода” в значенні,
яке І. Берлін назвав “негативним” , Дворкін послідовно доводить, що так званого права на св ободу взагалі не існує [3, с. 374 -382]. Він не відкидає ідею, що індивіди мають права на деякі
конкретні свободи, такі як право на особисті р ішення морального характеру, чи право на своб оди, вказані в американс ькому Біллі про права.
Проте ці традиційні права Дворкін вважає похі дними не від абстрактного заг ального права на
свободу як таку, а якраз від права на рі вність.
Отже, його есе суперечать популярній та небезпе чній ідеї про те, що індивідуалізм є ворогом рівн ості. “Ця ідея є спільною помилкою як адептів св ободи, що ненавидять рівність, так і поборників рі вних прав, що ненавидять свободу; кожен з них н ападає на свій власний ідеал, що пр осто названий
інакше,” – пише Р. Дворкін [3, с. 15].
Прибічник морального підходу до демо кратії американець Джон Хеллоуелл для збер еження свободи наполягає на поновленні віри у
здатність людини усвідомлювати благо та обир ати його. Він упевнений, що саме в цьому випадку
демократичні форми та інститути будуть не м ежею свободи, а засобом її максимального розш ирення [9, с. 211].
Висновки. Отже, шлях до свободи, викл адений у філософсько-правових концепціях представників лібералізму ХХ ст., не є шляхом до

вседозволеності. Основні ідеї, погляди та мірк ування знавців політико-правової реальності свідчать про потребу розуміння демокр атичного
принципу правління більшості через р аціональне
обмеження свободи, зокрема за допомогою пр ава. Дотримання ж цього принципу може забезп ечити цілісність і стабільність людських взаємові дносин. Свободу в цьому випадку належить розуміти не тільки як абстрактну соціальну ці нність, а й
певну властивість суспільних відносин, правовий
порядок яких передбачає, що благо св ободи для
людини – це не тільки її права, а й певні обов’язки,
зобов’язання і відповідальність перед іншими л юдьми, суспільством і державою. Право захищає
свободу вибору, пов’язану з благом кожн ої людини, і обмежує свавілля, спрямоване на обм еження свободи інших.
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O.P. Donchenko
FREEDOM IN CONCEPTS OF LIBERALISM OF XX CENTURY
(philosophic-lawful aspekt)
Summary
The route to freedom stated in the philosophical -and-legal concepts of some representatives of libera lism XX century, is not by to complete license. The basic ideas, sights and reasons of the connoisseurs of a
political-and-legal reality testify to requirement of comprehension of a democratic principle of board of the
majority through rational restriction of freedom, in particul ar with the help of the law. The observance of this
principle can supply integrity and stability of human mutual relation. Freedom in this case is necessary for
perceiving not only as abstract social value. And as particular property of the public attitude , which legal order provides, that the boon of freedom for the person is not only his right, but also particular responsibilities,
responsibility before other people, company and state. The law protects freedom, bound with the boon of
each person, and restricts self-will, directional on restriction of freedom other.
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
КОСТЯНТИН ТОМАЩУК – ПЕРШИЙ РЕКТОР ЧЕРНІ ВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТ У:
ЮРИСТ, ПОЛІТИК, ПЕДА ГОГ
Постановка проблеми. Започатковуючи систематичні "Ерліхівські читання" на юридичному факультеті Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича,
якому знаменитий вчений
віддав майже чверть ст оліття плідної науково-педагогічної праці, немо жливо не згадати про першого ректора університ ету у Чернівцях, юриста за освітою і фахом, пол ітика і педагога за покликанням – Костянтина
Томащука. Його роль у відкритті університету, у
становленні юридичного факультету в ньому –
безсумнівна. Але навіть кваліфіковані юристи
Чернівецької області, не кажучи вже про широкий загал, знають про нього обмаль.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Короткі відомості про К.Томащука містяться у
трьох виданнях історії Чернівецького універс итету, дві статті в обласній пресі опубліковані
В.М.Ботушанським та О.М.Масаном [1; 6]. О це
власне і вся основна література. Можна згадати,
звичайно, і зарубіжні німецькомовні розвідки,
перш за все Рудольфа Вагнера [2; 23], але мало
хто їх у нас читав.
Мета даного дослідження – окреслити основні віхи життя та напрямки діяльності
К.Томащука – непересічної особистості, висок окваліфікованого юриста, відомого політика, д освідченого університетського педагога.
Виклад основного матеріалу дослідже ння. Костянтин Томащук – корінний буковинецьчернівчанин. Народився 13 березня 1840 р. в
українсько-румунській сім’ї. Батько – Парфеній
(Партеній) Томащук – український священик,
службовець православної єпископської конси сторії. Мати – Касандра Шессан – румунка. Крім
Костянтина в сім’ї було ще четверо синів: Ерм ократ, Феоктист, Георгій та Теофіл [6].
Шкільну освіту К.Томащук здобув у Черн івецькій гімназії (нині гімназія №1 імені Еміне ску). Захоплювався історією і філософією, нім ецькою мовою і літературою. З 1857 по 1861 р. з
відмінними успіхами вивчав право, філософію та
історію на тоді ще німецькомовному (невд овзі

він став польськомовним) юридичному факул ьтеті Львівського університету.
Здобувши вищу юридичну освіту, К.То мащук служив у Львівській фінансовій прокур атурі
(прокуратура була створена у 1852 р. і до 1867 р. її
компетенція поширювалась і на Буковину). Одночасно він працював і над дисертац ією на звання
доктора права, яке отримав 1864р. Після цього д еякий час працював у фінансовій прокуратурі м.
Германштадта (нині Румунія), де відмінно про йшов також випробування на звання адвоката.
Події 1867 р. в Австрійській імперії, що
привели до конституційної реформи і встано влення дуалістичної монархії, змусили К.Тома щука виїхати з Германштадта, який пер ейшов до
Транслейтанії (угорської частини імперії) і пов ернутися в Галичину, до Львова. Там він пропр ацював до 1870 р. Там же й одружився з Жозефіною Рапф, дочкою бургомістра м. Сянока (Захі дна Галичина).
З 1870 р. К.Томащук знову у Чернівцях.
Тут він у 30-річному віці посідає пост радника
крайового суду. А з наступного року починаєт ься майже 20-річна політична кар’єра К.Томащука: він став депутатом Державної ради Ав стрії
(рейхсрату). Обрали його сільські громади Че рнівецького, Сторожинецького та Серетс ького
повітів [21]. Пізніше він обирався від міс ької
громади Чернівців та Сучавського, Серетс ького і
Радівецького повітів (1885р.) [6].
У Державній раді К.Томащук не долучився
ні до однієї з національних груп, наприклад, до
румунських центристів чи румунських федерал істів, хоча вважав себе румуном. Він послідовно
виступав як вірнопідданий буковиноавстрієць,
прихильник усього австрійського в культурі і
науці. В політичному плані це виразилось в а ктивному співробітництві з австрійською лібер альною партією. Його постійними політичними
партнерами на Буковині були Г.Вагнер, А.Коха новський, Н.Тітінгер, Г.Поппер та ін.
Зарекомендувавши себе блискучим майс тром промови, вже в часи своєї першої каденції (з
27 грудня 1871 р. по 24 квітня 1873 p.) K.Тома щук був обраний до кількох важливих парлам ентських комітетів. Зокрема , він був секретарем
конституційного комітету, членом ф інансового
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комітету, комітету у справах Відня та околиць,
правового комітету. Володіючи високим орато рським мистецтвом, він часто був д оповідачем від
парламентських комісій, які представляв, і взаг алі активним учасником сесій.
Протягом своєї парламентської діяль ності
К.Томащук часто втягувався у конфлікти з пре дставниками інших партій. Але завжди відзнача вся порядністю і безкомпромісністю. З ц ього погляду дослідники особливо відзначають пр омову
К.Томащука 29 квітня 1887 р. (одну із останніх
його промов) у рамках парламентських дебатів
щодо бюджету. В ній він торкнувся пол ітичної
програми парламентської групи «Аль тдойче»,
яка виступала під керівництвом Г.Шенерера.
К.Томащук висловився, що ця па ртія виступає
проти монархії, спрямовує молодь, насамперед
студентство, на хибний та небезпечний шлях,
перш за все погляду расової ненависті, релігі йного фанатизму.
У відповідь захисник позицій «Альтдойче»
депутат Тюрк гостро напав на К.Томащука та
вніс пропозицію, щоб «захисник євреїв доктор
Томащук» забрав 600 єврейських сту дентів Віденського університету до себе у Чернівці. Біл ьше того, група шовіністично налаштованих в іденських студентів звинуватила К. Томащука в
тому, що він не має права займатися німецькими
справами, оскільки не є німцем [23, S.285 -286].
Проти цих студентів у Віденському університеті
було розпочате розслідува ння, але сам же
К.Томащук клопотав про утримання від пок арання ініціаторів акції. Цей факт свідчить про
демократизм
парламентської
діяльності
К.Томащука, його антирасистські та антинаці оналістичні настрої.
В 1871 р. К.Томащук став і депутатом Б уковинського сейму, в якому представляв Бук овинський православний фонд. У наступному
1872 р. його обрали до Чернівецької міської р ади. Отже, він був фактично до кінця життя деп утатом Державної ради, крайового сейм у і Чернівецької міської ради. І на всіх рівнях ві дзначався
активністю, порядністю, красномовні стю.
Перелік промов, виступів, реплік, запитів
К.Томащука на сесіях названих представницьких
органів міг би зайняти чимало місця в статті. Але
найважливіші з них – про заснування університ ету у Чернівцях. Саме вони, а також енергійна
практична робота з їх реалізації – вершина діяльності К.Томащука.
В березні 1872 р. депутат від Буковини
К.Томащук порушив питання про відкриття ун іверситету у Чернівцях на засіданні австрійської
20

Державної ради. Його аргументація базувалась
на тому, що Чернівецький університет повинен
стати форпостом німецької культури на сході
австрійської імперії, центром підготовки квал іфікованих кадрів службовців. До того ж це виг ідно пов’язувалось із 100-річчям приєднання Буковини до Австрії [19, с. 14 -15].
Трохи більше, як через півроку К.Томащук
на засіданні Буковинського сейму знову енергі йно висунув пропозицію про заснування універс итету у Чернівцях. Він наголошував, що галицькі
університети – польські, що посилати букови нську молодь на навчання до Відня (на відстань до
1250 км) – надто далеко і дорого. Сейм підтр имав К.Томащука і прийняв ухвалу просити «в исокий уряд» якнайшвидше заснувати університет
у Чернівцях. Ситуація була непроста, хоча б тому, що головним конкурентом Чернівців на ві дкриття університету виступав Зальцбург. Чехи
хотіли відкрити чеський університет в Празі та
університети в Сілезії і Моравії, італійці - італійський у Трієсті або Зарі, словенці - південнослов’янський університет у Гориці або словенську академію в Любляні [8, с.9].
Тривалі парламентські і урядові дебати з авершились зрештою тим, що міністерство вір осповідань та освіти прийняло у травні 1874 р.
рішення про відкриття Чернівецького універс итету. 16 листопада 1874 р. рада міністрів Австрії
підтвердила цю постанову, а 7 грудня 1874 р.
цісар Франц-Йосиф схвалив створення Чернів ецького університету. Проекти закону були з атверджені в палаті депутатів 14 березня 1875 р., а
в палаті панів - 20 березня 1875 р. 31 березня
1875 р. парламентський закон про заснування
Чернівецького університету був підписаний ц ісарем. 30 вересня університету була присвоєна
офіційна назва «Цісарсько -королівський імені
Франца-Йосифа університет у Чернівцях» («Die
k.k. Franz - Josephs - Universität in Czernowitz»).
Урочисте відкриття університету призн ачалося на 4 жовтня 1875 р. – день сторіччя приєднання Буковини до Австрії. Напередодні відкриття університету відбулось обрання його с енату. Ректором на 1875-1876 навчальний рік обрали 35-річного ініціатора відкриття університету. Він очолив підготовчу роботу до відкриття
університету, виступив на ньому з блискучою
промовою, закликавши багатонаціональне ст удентство до старанного навчання, опанування
основ європейської науки. Як пе рший ректор він
зробив помітний внесок у формування професорсько-викладацького складу, студентського
колективу. Перший професорсько -викладацький
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склад налічував 28 осіб (серед них 14 – німці, 10
– румуни, 4 – українці) і протягом перших десяти
років залишався стабільним. Націона льний склад
студентства Чернівецького університету у
1875/76 навчальному році був т аким: румуни –
53 (25%), євреї – 51 (25%), українці – 41 (20%),
німці – 31 (15%), поляки – 28 (13%), інші – 4
(2%) [14, с.86].
Незважаючи на високу посаду, ректор ві дзначався демократичністю у спілкуванні з викл адачами і студентами. Так, коли в березні 1876 р.
Чернівецька міська рада присвоїла д -ру
К.Томащуку звання почесного громадянина мі ста, делегація студентів прийшла до нього дод ому, щоб привітати з цим свого ректора. По дякувавши, він запросив студентів до столу на чай з
тістечками, ведучи з ними невимушену розмову.
Або ще один випадок. Одне студентське товар иство обрало професора К.Томащука своїм поче сним членом і запросила його на засідання, де
обов’язковими були співи і споживання великої
кількості пива. З певних причин він запізнився.
Після взаємних привітань голова товариства
грюкнув шпагою по столу, закликав всіх до т ишини й оголосив, що за порушення регл аменту
на його магніфіценцію (таким тоді було офіційне
звертання до ректора) накладається штраф: він
повинен виконати пісню, бажано арію з опери.
К.Томащук вибачився і попросив надати йому як
почесному членові товариства право самому в изначити інший штраф, бо від природи не має ні
голосу, ні слуху. Він заявив, що пано ве студенти,
мабуть, погодяться, якщо у вигляді штрафу всім
буде виставлено по гальбі пива. Кілька десятків
голосів радісно висловили повну згоду вигуками:
«Віват! Віват! Віват!» [6].
Через депутатську зайнятість К.Томащук
більше не обирався ректором. Але до кінця життя як ординарний професор продовжував читати
курси лекцій з австрійського цивільного процесу,
торгового і вексельного права, філософії права,
безплатно вів семінар з цивільного процесу. Він
був головою історико-правової державної комісії
та екзаменаційним комісаром з державного ісп иту для суддів. Університет Франкфурта обрав
його своїм почесним членом. Він входив до Б уковинської торгово-промислової палати, був
членом комітету ощадної каси, почесним гром адянином Чернівців і Радівців.
У 1889 р. К.Томащук захворів на рак. Л ікарська допомога виявилася запізнілою. 19 гру дня 1889 р. його не стало. Поховали його на Цен тральному кладовищі у Відні в присутності членів
уряду, депутатів Державної ради. На гробниці

викарбувано слова: «Великому промовцю й па тріоту» і дати найважливіших промов К.Тома щука в парламенті. Ряд газет помістили про нь ого некрологи.
Після смерті К.Томащука виявилося, що
він помер як досить незаможний чоловік, то ж
друзі по партії намагалися організувати допом огу його сину Стефану для продовження навчання
в університеті. Однак той невдовзі теж захворів і
помер через три місяці після батька, не доживши
й до 17 років. Вдова К.Томащука Жозефіна п омерла у Чернівцях 7 травня 1914 р.
17 жовтня 1897 року у міському саду (н инішньому парку Т.Шевченка) було встановлено
пам’ятник К.Томащуку у вигляді бронзового п огруддя роботи віденського скульптора Антона
Бренека. Спочатку, правда, передбачалося, що
пам’ятник стоятиме перед
університетом, відкритим
завдяки старанням К.То мащука. Але потім рішення було змінено, і з дозволу міських властей
бюст був установлений на
одній із алей парку. Уні верситету ж служить особиста бібліотека й ого
першого ректора, яку він заповів університетс ькій бібліотеці. А пам’ятник К.Томащуку був зн есений в радянські часи. Бюст зник безслідно, на
його місці стоїть пам’ятник генералу Бобр ову...
Та пам’ять про К.Томащука жива. Його
ім’я викарбуване першим на меморіальній дошці
ректорів Чернівецького університету. Його викладацький досвід використовується на відр одженому у Чернівцях юридичному факультеті.
Фонд його імені в університетській бібліотеці
допомагає науковим пошукам правознавців.
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CONSTANTINE TOMASHUK – FIRST CHERNIVTSY UNIVERSITY'S RECTOR:
THE COMPETENT LAWYER, POLITIC IAN, TEACHER
Summary
In the article the basic moments of life and direction of activity of the first Chernivtsy University's re ctor Constantine Tomashuk – not ordinary personality, is the competent lawyer known as on Bukovina, and in
scales of all Austria, politician, ex perienced university teacher are covered. Especial attention is given of pa rliamentary activity C.Tomashuk and his role in opening and development of Franz -Josephs University in
Chernivtsy, law faculty in it.
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ІСТОРІЯ ЗАРОДЖЕННЯ Т А РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГ О ТА ДЕРЖАВНОГО
(ПУБЛІЧНОГО) ОБВИНУВ АЧЕННЯ
Актуальність теми дослідження. Історія
зародження і розвитку обвинувачення засвідчує,
що історична першооснова належить приватному
обвинуваченню, тобто такому, яке здійснювали
потерпілі від злочину або їх родичі чи інші люди.
А якщо не було таких “челобитників”, то сусп ільство, держава брали на себе функцію обвин увачення і завершувалось тим, що державне обв инувачення в суді було покладено на прокуратуру.
Тобто пройшла еволюція від приватного до пу блічного обвинувачення. В Україні обвинуваче ння для прокуратури стало першочерговою ко нституційною функцією (ст. 121 Конституці ї
України) та основною засадою судочинства (ст.
129 Конституції України). Однак законодавство
не відмовилося і від приватного обвинувачення
(ст. 27 КПК), за яким притягнення до кримінал ьної відповідальності можливе не інакше, як за
скаргою потерпілого. Тут існують свої правові
тенденції, проблеми визначення категорії справ
приватного обвинувачення, з’ясування правової
природи у співвідношенні до справ публічного
обвинувачення.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідженню даного правового інституту пр исвятили свою увагу такі українські вчені, як
І.В.Вернидубов, М.В.Косюта, О.Л.Кучинська,
Ю.І.Крючко,
В.Т.Маляренко,
С.В.Матієко,
О.Р.Михайленко,
М.М.Михеєнко,
В.Т.Нор,
В.П.Шибіко, М.Є.Шумило та інші. У своїх д ослідженнях вони підсумували, що в основі обв инувачень у кримінальному процесі лежать два
начала це обвинувачення державне та приватне
(додаткове). Історично першим було пр иватне
обвинувачення, а публічне (державне) зародил ося у Франції, а згодом у країнах Європи та св іту.
Мета статті - дослідити історію зародження приватного та публічного (державного) обв инувачення в країнах Європи та світу.
Виклад основного матеріалу дослідже ння. Як зазначається в літературі, обвинувачення
– одне із найдавніших і найбільш важливих пр оцесуальних явищ. Воно фактично сприял о виникненню самого кримінального судочинства,
оскільки в останньому була потреба для того,
щоб судити про вину певної особи в злочинному
діянні. Судочинство розвивалося саме по ходу

вирішення обвинувачень з боку одних громадян
стосовно до інших [19, c.5].
Відомо, що суди історично з’явилися зна чно раніше, ніж прокуратура, але обвинувачення
існувало. Уже в місті-державі Ольвії (поблизу
сучасного міста Миколаєва) (VI ст. до н.е.) у с удочинстві брав участь обвинувач [7]. У 399 р. до
н.е. на суді присяжних зі справи найвидатнішого
філософа стародавнього світу Сократа після ог олошення обвинувальної скарги Мелета, виступ или звинувачі і – Сократ був страчений, випивши
розтерту цикуту [18].
Поняття обвинувачення, - пише М.А.Чельцов, - історично отримало різний зм іст залежно
від типу процесу і в розшукному факт ично суддя
з’ясовував предмет обвинувачення, обгрунтов ував його доказами; в приватно -обви-нувальному
фігура обвинувача поєднувал ася з потерпілим.
Тут начало обвинувальне протистав илось началу
публічності (офіційності), що вимагало порушення
справи незалежно від волі потерпілого. За відсутн істю обвинувачення не могло бути і суду [20, c.195].
Не потрібно забувати і те, що „сторони могли в ирішувати свій спір і іншим методом – старою родовою помстою” [20, c.38].
А загалом історію обвинувачення можна
з’ясувати лише при вивченні генези судових і
прокурорських органів, де обвинувачення може
мати значення окремої функції.
Відокремлені суди існували не завжди, а
суддями виступали царі, князі тощо або створені
для цього поліцейсько-судові органи на розгляд
справи, якими навіть не допускались обвинув ачі.
У Стародавній Греції це була “страшна кол егія
одинадцяти”, яка розглядала відомості від шп игуна чи донощика про підозрілу поведінку рабів
[20, c.39-40]. Справи про вбивства, що викликали
гнів богів і вимагали “очищення” , – то головою в
суді ареопага був Афінський архонт-цар, глава
культу. Зокрема, Солон (приблизно 620 р. до
н.е.), який як обвинувача, допускав будь-якого
громадянина, що бажав підтримувати обвинув ачення і який приніс скаргу в публічних інтер есах. Якщо добровільних обвин увачів не було, а
справа мала для держави важливе зн ачення, тоді
народні збори (вони відігравали роль суду) об ирали 10 осіб спеціальних обвинувачів. Так звані
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логографи складали для сторін пром ови, які ними заучувались і проголошувались н апам’ять.
У Стародавньому Римі процес проходив теж
в обвинувальній формі. Починав його обв инувач,
який не мав права змінити первинне обвинуваче ння або відмовитись від нього. Якщо ж обвинувачів
із римських громадян було декілька, то претор
обирав головного, а інші допомагали йому.
Зазначались неймовірні зловживання д онощиків, особливо при Нероні, коли їм почали за
це платити. Ш.Монтеск’є з цього приводу писав
про створення народного обвинувачення, появи
згубного роду людей – натовпу обвинувачів за
режимом. Настав, за словами Таціта , “такий стан
речей, що всі боялись не тільки один одного, а
навіть неживих предметів” [11, c.15]. Були прийняті проти донощиків спеціальні закони. А о бвинувача прирівняли в правах до о бвинуваченого
аж до позбавлення волі на час проведення проц есу. При абсолютній монархії Константина раб,
який виступав з обвинуваченням проти свого
пана (як денунціатора), піддавався урізанню яз ика, навіть якщо обвинувачення і виявлялося
справедливим.
У Стародавній Греції діяв закон Залевка, за
яким ініціатор процесу повинен був з’являтися
до народних зборів (суду) зі шнурком на шиї.
У випадку програшу справи його тут же душили.
У “приватному процесі” відповідальність
обвинувача, який не зібрав 1/5 го лосів суддів,
обмежувалася штрафом на користь обвинувач еного, розмір якого залежав від тяжкості висун утого обвинувачення. Кожний випадок випра вдання міг послужити приводом до початку пр оцесу проти свідомо несправедливого обвинувача.
У феодальному суспільс тві при обвинуваченні в тяжкому злочині, виходячи з рівності
сторін, ув’язнювались у тюрму до суду однаково
і обвинувач, і обвинувачений, щоб жоден із них
не користувався перевагами при зборі доказів, не
виключались і баталії, поєдинок [20, c.53-56].
При розшукуваному процесі, коли злочи нця ловили “на гарячому”, ніхто не виступав о бвинувачем проти схопленого на місці порушн ика. Його судив суддя за місцем вчинення злоч ину, виходячи із принципу ех officio.
За загальним правилом обвинувач з обов’язаний був доводити обвинувачення. Якщо ж
обвинувачений заперечував проти обвинуваче ння і суд визнавав це правильним, то обвинувач
штрафувався за неправдиве обвинувачення і сам
повинен був виплатити винагороду обвинувач еному. За Статутом Едуарда Першого (феодальна
Англія, 1285 р.) таку ж відповідальність несли
24

особи, які злісно підбурювали обвинувача до в исунення неправдивого обвинувачення.
За таким правилами розвивалося і давнь оруське право. Із “Руської правди” видно, що с удовий процес носив чітко визначений обвинув ально-змагальний характер. Особливо активну
роль у процесі відігравав позивач, процес розп очинався лише за його ініціативою, сторони мали
рівні права, розшук і спіймання злочинця здій снювались силами потерпілого, його родичами і
сусідами. “Руська правда” перед бачала детальну
процедуру такого розшуку [7, c.66-68].
Можна зробити висновок про те, що в ра нньофеодальний період обвинувачення, як прав ило, базувалось на приватній ініціативі. Сам же
судовий розгляд будувався за принципом публ ічного змагання між обвинува чем і обвинуваченим [5, c.19]. Однак при зміцненні державної
влади поступово ця ініціатива все більше пер еходила до посадових осіб. Характерним прикл адом у цьому випадку є Франція, яка вважається
батьківщиною прокуратури.
Французька прокуратура виникла з потреб і
інтересів королівської влади і потім стала н евід’ємним атрибутом державної влади країн св іту. В ордонансі короля Філіпа IV Красивого від
25 березня 1302 р. – першій історичній правовій
пам’ятці прокуратури – визначається статус постійних королівських прокурорів при парламентах Парижа, Тура і Руана, при судах бальї та с енешалів (судово-адміністративні округи у півн ічній та південній частині Франції). Перші “люди
короля” вийшли із адвокатського стану.
Спочатку королівські прокурори піклув алися про правильне надходження прибутків к ороля і брали участь у кримінальних репресіях, а
пізніше виконували обов’язки загального нагл яду за судовим відомством і навіть стали гол овним дійовим органом судової адміністрації з
управління судової частини, яка керується міністерством юстиції [10, c.4; 12]. За прокуратурою
залишалося право порушувати обвинувачення зі
справ, у яких був зацікавлений король [15, c.33].
Прокурор уже не ніс звичайної відповідальності
потерпілого за правдивість обвинуваче ння і не
міг бути підданий стягненням у випадках випр авдання підсудного [21, c.231]. Ще Монтеск’є, як
пише М.В. Муравйов, був у захопленні прокур атурою як установою, що давала змогу державі
переслідувати злочини, без заохочення доносів і
донощиків [12, c.35].
Розвиток інституту прокуратури об’єктивно виштовхував потерпілого із числа обвинув ачів, перетворюючи їх у заявників, д онощиків або
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Історія зародження та розвитку приватного та державного (публічного) обвинувачення

просто у свідків, а справи порушувались за п орядком посадових обов’язків, запроваджуються
посади публічних обвинувачів. Наприклад, у Тирольському статуті 1499 р. було передбачено п орушення справ посадовими особами на підставі
поголосного обвинувачення [2, c.477-478]. Німецька “Короліна” (1532 р.) також була пронизана
ідеєю державного розшуку злочинця на підставі
чуток. У VII столітті розшуковий п орядок кримінального процесу в Німеччині стає основним.
Отже, у більшості країн Європи розвиток
державотворення значно обмежив приватних осіб у
веденні обвинувальної діяльності. Виня тком із
цього правила є Англія, де, навпаки, о бмежуються
можливості державних органів на ведення обвинувачення за приватною ініціативою. Таке положе ння було гальмом у боротьбі зі злочинністю, осо бливо при вчиненні тяжких злочинів.
Після довгих суперечок захисників ідеї
офіційного переслідування з прибічниками да вніх начал англійського процесу у 1899 р. був в иданий закон про організацію Дирекції публічн ого переслідування, до обов’язків якої входило
переслідувати злочинців, що караються смер тною карою, а також зі справ, що зачіпають сусп ільний інтерес у зв’язку з особливою складні стю
або важливістю злочину. Дирекція могла запр ошувати адвокатів для підтримання обвинувачення в суді. Посада державного обвинувача споч атку відносилась до Міністерства внутрішніх
справ. Однак протягом більш як ст оліття роль
Директора державного обвинуваче ння при судовому переслідуванні злочинів залишалась зана дто обмеженою і відносилося до відповідальності
за ведення невеликої кількості дуже важливих і
складних справ і до юридичної консультації п оліції. Наприкінці ХІХ століття сили поліції знову
змушені були наймати приватних адвокатів для
представлення від їх імені справ у суді, а прот ягом ХХ століття поліція створювала власні вну трішні департаменти соліситорів – обвинувачів.
На їх базі значно пізніше була створена нова Н аціональна служба з сильною орієнта цією на місцеві відділення [10, c.14-15]. Проте залишалось
правило, що будь-який обвинувач, офіційний чи
приватний, допускалися в суді до справи, якщо
обвинувачення було визнано обґрунтованим р ішенням колегії присяжних із 12-23 громадян, яке
називалось “голосом вітчизни”. Лише після цього
обвинувачення набувало публічного характ еру.
Прокуратура Німеччини була створена в
основному на зразок прокуратури Франції, але
ще до цього, у 1813 році, задовго до офіційного
запровадження прокуратури, в баварському пр о-

цесі вперше виступав прокурор -обвинувач. У
Бадені 1832 р. запроваджується участь прокурора
в деяких змагальних процесах, при цьому прок урорські обов’язки покладалися на одного із чл енів суду. У 1843 р. у Вюртемберзі запровадж ується прокуратура для формулюва ння і розвитку
обвинувачення по закінченні попереднього слі дства, у якому вона не бере участі. Остаточно
прокуратура в Німеччині утворилася за принц ипом повного ієрархічного підпорядкування, що
діє і в сучасний період. Головним її предметом
стало власне кримінальне переслідування, скл адання обвинувального акту, направлення його до
суду, де прокурор є рівноправною стороною [10,
c.9]. Що стосується історії організації обвинув ачення у США, то при цьому необхідно мати на
увазі, що в цій країні відсутня прокурат ура в
прийнятому розумінні. По суті, функції прокур атури виконує аторнійська служба, яка існує в
США понад століття. На неї і покладається фу нкція державного обвинувачення. Ця служба ім енем держави порушує кримінальне переслід ування, розслідує порушення за конів, вирішує питання про віддання обвинуваченого до суду, пі дтримання обвинувачення в суді. А найбільш з агальним її обов’язком є консультування виконавчої влади з юридичних питань [10, c.19-20].
Французький досвід створення і розвитку
прокуратури, організації обвинувальної діяльн ості були використані не тільки країнами Європи і
США, а і Російською Імперією. М.В.Муравйов з
цього приводу пише, що це було необхідне усп адкування молодим ладом найбільш старих організацій; це було запозичення, що мало юридичну
потребу, яке знайшло другу батьківщину [12,
c.245]. В Російській імперії прокуратура була
юридично створена в 1722 р. на теренах інстит уту фіскальства [17; 3; 9; 1]. С.А.Петровський про
це пише, що “государю, хоч і Петру, за всіма не
доглянути і немало випадків, коли чолобитника
не буде” [13, c.100], або позивача, тобто обвин увача, то переслідування в таких випадках пров одилося від імені царя прокурором. Загально в ідомо, що у своєму Указі від 12 січня 1722 р.
“Про посаду Генерал-прокурора” було зазначено,
що “Сей чин, яко око наше и строяпчий о делах
государственных”, краще помилитися з доносом,
ніж з мовчанням. З урахуванням того, що Укра їна входила до складу Російської Імперії, офіці йно і зараз вважається, що історія становлення
прокуратури на території України розпочалася у
ХVIII столітті, коли Петром 1 було утворено
прокуратуру [14, c.21].
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Однак це далеко не так. Дослідження оста нніх років [16; 8] показало, що в 1579р., коли в Батурині було утворено Український трибунал, його
депутати обрали прокурора (інстигатора), якому
наглядачі приватних маєтків передавали детальні
відомості про позови та характер порушень. За
чинністю подання позовів до трибунальського суду
наглядав прокурор. Козацько-гетьманський період
прокуратури закінчився з розформуванням в 1783
р. українського козацького війська. Цей період ді яльності прокуратури чекає свого фундаментального дослідження, проте вже тепер історично довед ено, що прокуратура на теренах України існувала
задовго до того, як її створив Петро І.
Створена Петром І прокур атура знала підйоми і падіння. Особливо за царювання Анни
Іоанівни, а за Павла І прокурорський нагляд і снував лише на папері і перебував у занепаді. О днак прокуратура все-таки залишалась публічним
“казенним” органом суспільного характеру, за
винятком порушення суто приватних справ. І снував також принцип поєднання в особі прок урорів і стряпчих, виконання ними функцій обв инувачення і захисту, що призводило їх до форм альних наглядачів у цих справах. Царська прок уратура проіснувала до жовтня 1917 року. За цей
період, починаючи від Петра І, змінилося 35 Г енерал-прокурорів Російської Імперії, про кожн ого з яких існує персональний жи ттєопис, чого не
можна сказати про прокурорів, які діяли за часів
Української Народної Республіки, за доби
Центральної Ради, Гетьманщи ни та Директорії, а
також стосовно прокурорів Української Радянс ької Соціалістичної Республіки та Генеральних
прокурорів України [4].
Відомо, що не один прокурор був видатним
обвинувачем. Із дореволюційних варто назвати
Генерал-прокурора М.Муравйова, який свою
блискучу обвинувальну промову в 1877 р. зі
справи “Клубу червоних валетів” проголошував
два дні. За радянських часів відзначився
А.Вишинський своїми промовами на великих
публічно-показових судових процесах, по суті
відстоюючи репресії. Р.Руденко прос лавився
тим, що на Нюрнберзькому процесі виступив
головним обвинувачем від Радянського Союзу.
Державна прокуратура в Україні заснована
лише напередодні утворення Радянського Союзу,
28 червня 1922 р. Положенням про прокурорс ький нагляд зат. ВУЦКК [6]. У цьому Положенні
були зазначені завдання прокуратури в тому, що
вона порушує кримінальне переслідування проти
винних осіб за своєю ініціативою і за скаргами та
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заявами, що надходили до неї, а також підтримує
обвинувачення в суді.
До створення органів прокурату ри в Революційному Трибуналі відповідно до Інструкції
Наркомату Юстиції від 19 грудня 1927 р. судове
слідство проходило за участю обвинувачення і
захисту. Як обвинувачами, так і захисниками д опускались за вибором сторін усі громадяни обох
статей, які користувалися політичними правами.
При Ревтрибуналі засновувалися колегії осіб, які
присвятили себе правозаступництву як у формі
громадського обвинувачення, так і громадського
захисту. У судових дебатах також мали брати
участь один обвинувач і один захисник із числа
присутніх на судовому засіданні осіб.
Це ж правило було повторене в Декреті
“Про суд” № 2 [6, c.35-38, 47-48]. У декреті “Про
народний суд” від 30 листопада 1918 р. передб ачається створення при відповідних виконкомах
Рад робітничих і селянських депу татів колегій
захисників, обвинувачів і представників сторін у
цивільному процесі. Ці колегії на час окремих
судових сесій відряджають до Народного Суду
для участі в кримінальних процесах своїх членів
у кількості, указаній судом [6, c.88-89].
За декретом ВЦВК від 16 травня 1918 р.
“Про революційний Трибунал при ВЦВК Рад”
була створена Центральна колегія обвинувачів у
складі трьох осіб, які не тільки підтримували о бвинувачення, а й керували діяльністю колегій
обвинувачів при місцевих Революційних Триб уналах [6, c.54]. Таким чином, у Революційних
Трибуналах обвинувачення вже носило держа вний характер, чого неможливо було сказати щ одо загальних судів.
У Положенні про Революційні військові
трибунали від 20 листопада 1919р. інститути обвинувачення і захисту дещо були змінені. Допуск
обвинувачів і захисників залежав винятково від
дозволу революційного військового трибуналу.
Для виконання обов’язків обвинувача признач ався
Трибуналом один із слідчих, який перебував при
ньому або хто-небудь із військовослужбовців або з
числа членів колегій обвинувачів, зах исників, які
заслуговували на його довіру [6, c.132].
Відповідно до Положення “Про Народні с уди” Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки від 21 жовтня 1920 р. право
виступати в Народному суді обвинувачем належало також радянським установам і професіональним
організаціям, які порушили справу, в особі спеці ального представника [6, c.171].
Найбільш детально передбачена організ ація обвинувачення й захисту в суді Інструкцією
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Народного Комісаріату Юстиці ї від 23 листопада
1920 р. [6, c.180-181].
В Інструкції сказано, що:
1. Радянськими обвинувачами можуть бути
особи, які здібні до виступів на публічних з ібраннях, задовольняють відповідні політичні в имоги як народних суддів, а якщо вони не є чл енами Компартії, то в будь-якому випадку повинні бути всебічно обізнаними з радянським ап аратом і з роботою в професійних організаціях.
2. Обвинувачі призначаються в основному
з таких справ: про посягання на людське життя,
завдання тяжких ран або каліцтва, зґвалтува ння,
розбої, підпали та підробки грошових знаків і
документів, коли важливість і складність справи,
а рівно спірність зібраних щодо обвинувачених
доказів, вимагають всебічного висвітлення всіх
обставин справи на началах змагальності.
3. У випадку недостатності радянських обвинувачів, а інколи й поряд з ними, суд допускає
обвинувачами представників, які порушили кр имінальне переслідування, радянських установ і
професіональних організацій.
4. Перебуваючи при відділах юстиції, р адянські обвинувачі можуть одно часно виконувати іншу, зокрема, консультативну роботу.
У Положенні про судоустрій УРСР від 16
грудня 1922 р. для підтримання обвинувачення
на суді діє державна прокуратура [6, c.255].
За Основами кримінального судочинства
Союзу РСР і союзних республік від 31 жовтня
1924 р. [6, c.340] обвинувачення в суді підтрим ується не тільки прокуратурою та іншими вказ аними в законі посадовими особами, а також уп овноваженими на те представниками громадських
організацій, робітників і трудового селянства, а
також потерпілим чи іншими приватними особ ами, які мають право в суді захищати свої інтер еси. Наприклад, з трудових справ право підтрим увати обвинувачення в суді належало як прокур атурі, так і інспекції Праці, яку на суді предста вляв її інспектор.
Висновки. Зазначений екскурс в історію
зародження і розвитку обвинувачення засвідчує,
що історична першооснова належить приватному
обвинуваченню, тобто такому, яке здійснювали
потерпілі від злочину або їх родичі чи інші люди.
А якщо не було таких “челобитників”, то сусп ільство, держава брали на себе функцію обвин увачення і завершувалось тим, що державне обв инувачення в суді було покладено на прокуратуру.
Тобто пройшла еволюція від приватного до пу блічного обвинувачення. В Україні обвинуваче ння для прокуратури стало першочергово ю кон-

ституційною функцією (ст. 121 Конституції
України) та основною засадою судочинства (ст.
129 Конституції України). Однак законодавство
не відмовилося і від приватного обвинувачення
(ст. 27 КПК), за яким притягнення до кримінал ьної відповідальності можл иве не інакше, як за
скаргою потерпілого. Тут існують свої пр авові
тенденції, проблеми визначення категорії справ
приватного обвинувачення, з’ясування правової
природи у співвідношенні до справ публічного
обвинувачення.
Аналіз усіх можливих видів обвинува чень
у кримінальному процесі приводить нас до в исновку, що в будь-якому випадку завжди в осн ові лежать два начала – це обвинувачення державне та приватне (додаткове). Інші ж види обв инувачень є різновидами цих двох начал.
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V.M. Yurchyshyn
HISTORY OF ORIGIN AND DEVELOPMENT
OF PRIVATE AND STATE (PUBLIC) PROSECUTION
Summary
In this article the author makes conclusion that the historical fundamental principle belongs to private
prosecution. Public prosecution is result of evolution from private prosecution. In Ukraine prosecution for
Office of Public Prosecutor became prime constitutional function (art. 121 of Constitution of Ukraine) and
the main basis of justice (art. 129 of Constitution of Ukraine). Nevertheless, the legislator has not refused
private prosecution (art. 27 of Criminal Proceeding Code of Ukraine) on which attraction to the criminal r esponsibility is possible not differently as under the complaint of the victim. Here there are legal tendencies,
problems of definition of a category were put private prosecution. The analys is of all possible prosecutions in
criminal trial results the author in a conclusion, that in any case two beginnings lays in a basis - is state
prosecution and private (additional). Other kinds of prosecutions are versions of these two beginnings.

28

Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Випуск 273. Правознавств о.

УДК 34.09
© 2005 р. Л.Б. Нестеренко
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП СТАН ОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
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Постановка проблеми. Складність завдань державного фінансового п равового механізму спричинила виникнення особливої науки,
завдання якої в тому, щоб роз’яснювати і анал ізувати процеси, що відбуваються в цій сфері давати рекомендації з правильного управління ф інансами, розробляти шляхи удосконалення ф інансової системи. Сучасні правові реалії багато
в чому визначаються правовим минулим. В свою
чергу, правові реалії сьогоднішнього дня в зна чній мірі визначають завтрашній день права. Т аким чином, здійснюючи історико -правовий екскурс в минуле, ми можемо дати відповідь на п итання, що стосуються причин виникнення того
чи іншого державно-правового явища, умов їх
розвитку в минулому та теперішньому, основних
перспектив та тенденцій їх еволюції в майбу тньому. Використання історико -правового методу
при вивченні інституту фінансовог о контролю є
важливим ще й тому, що реформування фінанс ового контролю в сьогоднішніх умовах, багато в
чому є аналогічним процесам, що відбувалися в
кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Слід відзначити, що історія становл ення фінансового контролю в розглядається не вперше.
Окремі нариси історії фінансового контролю в
дореволюційній Росії вивчалися і в радянський
період, зокрема А.І.Коняєвим, В.М.Митрофано вим [5; 8]. Досить детально дане питання вивчав
О.А.Ялбулганов, зокрема, особливу увагу приділяв контролю в армії [15; 16; 17; 18]. В 2003 р.
О.В.Владимировою, була захищена кандидатська
дисертація на тему „Державний фінансовий ко нтроль Росії в XVII - XIX ст.ст.” [1]. Видано монографічне дослідження „Фінансова адміністр ація Російської імперії в Україні” (кінець XVIIІ –
початок XX ст.) [2], де цілий ро зділ присвячений
організації та правовому регулюванню діяльно сті місцевих органів державного фінансового ко нтролю. Але майже всі науковці, здійснювали
аналіз проблем організаці ї й правового регулювання діяльності фінансово -контрольних органів
у Російській імперії, становлення й розвитку си стеми державного фінансового контролю як бе зперервного й цілісного процесу, що знайшов
своє вираження в законотворчості, аналізуючи

нормативно-правові акти та архівні матеріали. І
майже недослідженим з алишається таке питання
як становлення інституту фінансового контролю
з точки зору науки фінансового права.
Мета статті. Дослідити становлення та
розвиток інституту фінансового контролю в на уці фінансового права у ХІХ-на поч. ХХ ст.
Виклад основного матеріалу дослідже ння. Період зародження вітчизняної науки фіна нсового права (кінець VIII - початок ХІХ ст.ст.)
характерний для Росії глибокою кризою фіна нсової системи, однією із причин якої був нед остатній розвиток товарно-грошових відносин в
Російській імперії і, як наслідок, невпорядков аність бюджетно-кошторисної справи [16, с.21].
Серед джерел державних д оходів основне місце
займали домени та різного роду державні регалії.
Податки часто стягувались в натуральній формі.
Саме слово „фінанси” означало все державне
майно та статок державного госп одарства [3,
с.4]. Відповідно, предметом фінансово -контрольної діяльності було все публічне господар ство: „господарство держави і підвладних йому
суспільних організмів, тобто провінцій, земств,
міст і сільських общин” [18, с.84]. При цьому в
структурі публічного господарства вид ілялися
елементи, які існують в грошовій і в н атуральній
формі. Все це і спричинило кричущу безконтр ольність в витрачанні державних зас обів.
За таких умов, більшість наукових робіт
містили аналіз дійсного стану законодавства та
практики здійснення фінансового контролю, а
також аналіз програм реформування державного
контролю в Царській Росії. Особлива увага приділялась практиці здійснення контролю в зарубіжних країнах, наприклад Англії, Франції, Бельгії,
Пруссії та ін.
Насамперед, для усунення окремих непор озумінь (різночитання) слід встановити відпові дність між термінологією по державному контр олю, що використовувалась в правових актах та в
науковій літературі ХІХ ст. В дореволюційний
період в законодавстві поняття „фінансовий ко нтроль” не зустрічалося. В науковій літературі
також частіше застосовувався термін „державний
контроль”, який означав процедуру перевірки
рішення, прийнятого будь-яким державним ор-
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ганом, чи спостереження з метою перевірки [7,
с.221; 10, с.18]. Однак, наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. науковці почали застосовувати те рмін
„фінансовий контроль”, хоча і не приділяючи
особливої уваги його визначе нню. Здебільшого
це ті автори, які виділяли розгляд фінансово - (рахункового, -звітного) та -контрольного устрою
в окрему главу чи розділ, як наприклад, Ілова йський [3, с.454], чи І.Т.Тарасов, який розглядав
інститут контролю в рамках загальної частини
науки фінансового права раз ом зі звітністю та
відділивши ревізію. Тут слід зазначити, що в той
час дослідження фінансового контролю дорев олюційні вчені нерідко підміняли вивченням ко нтрольно-ревізійної техніки, тобто контроль р озумівся буквально як ревізія і т.д. Професор
В.О.Лебедєв, вважав, що слово контроль пох одить від французького contre-role, тобто ведення
другого списку рахунків контролерами, парал ельно з записами касирів для перевірки одного
іншим, звісно записи обох повинні збігатися.
Так само, В.М.Дурденевський зв’язує пох одження
слова „контроль” з технікою рахунково -ревізійної
діяльності [18, с.85]. Тому визначення ревізії як
„...непостійної, одночасної чи періодичної переві рки стану діловедення, коштів і майна, на відміну
від контролю...” [14, с.191] І.Т.Тарасовим, можна
вважати кроком вперед в становленні інституту
фінансового контролю в науці.
Однією із перших, можна сказати наукових
робіт, в якій теоретично розглядалися питання
звітності та контролю за використанням держа вних коштів був „План фінансів” 1810 р., розро блений видатним російським державним діячем та
реформатором М.М.Сперанським. В управлінні
фінансами Сперанський розрізняв три частини.
Перша полягає в доведенні доходів до казначе йства і призначенні витрат. Друга – це забезпечення руху капіталів. І третя – це загальна перевірка рахунків приходів і видатків, та зведення їх
зі всіма частинами, якою, на його думку і пов инен займатися Державний ко нтролер. „Основна
мета такого управління – це виявляти перед урядом різні зловживання в зборі доходів і в вик ористанні їх на витрати. ... Лише ревізія рахунків
може показати, до якої степені фінанс овий закон
в кожному році був дотриманий чи порушений”
[13, с.93-95]. Автор „Плану фінансів” не вводить
терміну „фінансовий контроль”, та розглядає й ого в тісному зв’язку з бюдже том. В своєму плані
Сперанський не писав про те, як саме повинен
здійснюватися контроль, які види контролю н еобхідно здійснювати. Організаційна будова н ового відомства, та його компетенція були визн а30

чені іменним указом 28 січня 1811 р. Згідно з
ним, Головне управління ревізії державних рах унків поділялося на два департаменти, які здій снювали контроль у цивільних та військових
установах та підпорядковувалися державному
контролерові. Місцевих органів фінансового к онтролю не передбачалося, що робило його в б ільшій мірі формальним. Хоча епізодично діял ьність місцевих органів державного управління в
галузі фінансів все ж попадала в поле зору де ржавного контролю: або через звіти міні стерств,
або при розгляді фінансової діяльності тих чи
інших регіонів [2, с. 302].
Таким чином, М.М.Сперанський розглядав
контроль як складову частину управління фіна нсами, при цьому основним змістом і функцією
фінансового контролю є перевірка виконання
бюджету. Ревізійні повноваження спеціального
контрольного відомства необхідно було розповсюдити на всі види загальнодержавних і місц евих доходів і витрат, на всі ланки державного
апарату і на всіх посадових осіб. При цьому ос обливим завданням було узагальнення досвіду
управління фінансами, а т акож розробка нових
способів і прийомів, які полегшать рух фінансів
та контроль за ним [13, с. 95].
Пізніше, С.І.Іловайський розширив завда ння фінансового контролю. Керуючись тим, що дії
органів фінансового управління повинні визн ачатися постійними правовими нормами; пер іодичними фінансовими нормами (бюджетом); та
керуватися міркуваннями державної вигоди та
корисності, він сформулював наступні завдання
контролю: 1) встановлення закономірності і пр авильності; 2) встановлення бюджетної правомі рності; 3) встановлення господарності і доцільн ості в фінансовому управлінні [3, с.454]. Виконати
дані завдання було досить нереально (скла дно) за
умов, які панували в країні до реформи 1860-х
років. Оскільки фінансовий контроль здійснюв ався відповідно до встановленої в 1823 р. системи
генеральної звітності. Згідно з якою діяльність
державного контролю обмежувалась ревізією
загальних звітів міністерських департ аментів і
головних управлінь, не торкаючись п еревірки
всіх приватних рахунків та оригінальних прих одних і витратних книг [4, с.93].
Наступна спроба досягнути найважливіших
принципів контролю була зроблена в 1836 р. Пр оект реформи фінансового контролю, що був вис унутий Кисельовим, висунув дві головні умови о рганізації контрольної справи – документальний
характер ревізії і принцип незалежності ревізора
від органу, що якого він ревізує [4, с. 94].
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На жаль, дані пропозиції такими і залиш илися. В 1836 р. система генеральної звітності
отримала законодавче закріплення: на основі
оригінальних книг і документів генеральні звіти
готувалися міністерськими департаментами і направлялися до державного контролю. Таким ч ином останній був практично усунений від веде ння перевірок, і не мав уявлення про реальний
стан фінансів держави.
Ініціатива наступної реформи державного
контролю належала талановитому державному
діячу В.О.Татаринову. Дана реформа знаход илась в нерозривному зв’язку з всіма фінансовими
реформами того часу. З однієї сторони, без кон трольної реформи всі обмеження прав розпоря дників, передбачені кошторисною та рахунковою
реформами, не отримали б практичного втіленн я,
з іншої – сама контрольна система не могла бути
змінена без зміни всієї кошторисно -рахункової
справи. Програма В.О.Татаринова полягала в
наступному: слід було встановити єдність кас;
всі грошові засоби зосер едити в веденні одного
Міністерства фінансів; для проведення ревізії
встановити одну ревізійну інстанцію – державний контроль, який по справжнім актам та док ументам перевіряв би дії як виконавців (касирів),
так і розпорядників коштами. На думку
В.О.Татаринова, єдність кас передбачає існува ння попереднього контролю, який може попер едити небажані грошові витрати, а також надасть
ревізії швидкості та виявить її безпосередні р езультати [16, с.31]. І хоча фінансово-контрольна
реформа почала втілюватися в життя дуже об ережно і поступово – державному контролю не
було надано право фактичної ревізії, тобто право
звірки на місці документів з дійсним станом справ;
не дивлячись на переконливість доказів про нео бхідність попереднього контролю було вирішено
при введенні єдності кас в 1864 р. його не вводити,
(лише за державним контролем було визнано право
попереднього розгляду кошторисів міністерств, а
загалом обмежились лише наступною документ альною ревізією [5, с.74]) - даний план реформ став
платформою, базою, на яку спиралися вчені в своїх
наступних наукових доробках.
З цього часу (друга половина ХІХ ст.) п итання фінансового контролю почало більш дет альніше розглядатися в підручниках та посібн иках. Зрідка як окремий інститут фінансового
права, в основному як складова бюджетного
процесу. Так, професор Московського у ніверситету І.Х.Озеров в своєму курсі лекцій з фінансов ого права, виданому в 1905 р., знову ж таки, п оєднує
вивчення організації контролю з бюджетним ус т-

роєм [11]. Не виділяє він фінансовий к онтроль в
окремий інститут фінансового права і в своїй роб оті „Основи фінансової науки” 1910 р.: „Останнім,
але дуже важливим колесом в бюджетному механ ізмі держави є контроль” [10, с.18].
Основні риси контролю, які фігурують
майже у всіх працях, зводились до наступного:
контроль повинен бути попередній, наступний,
документальний, контроль повинен бути устан овою незалежною від виконавчої влади, і нарешті,
він повинен бути публічним. Про незалежність
писав ще М.М.Сперанський: „з цього видно, що
установа ця (державний контроль – Н.Л.) повинна бути незалежна від Міністра Фі нансів і Державного Казначейства...” [13, с.95]. В складі фінансового управління, писав В.О.Лебедєв, ва жливу
роль відіграє організація кас. Від цього з алежить
„... можливість правильного контролю, який пол ягає в безпосередньому контролі за р ухом коштів
керівництвом кожного відомства, та контролі, що
здійснюється незалежною установою. Тому, що
якби самим касам і їх керівництву було надане
право остаточного контролю, то вони були б су ддями у власній справі” [6, с.147-148].
Наступна вимога до державного конт ролю,
яка висувалася наукою і практикою це його д окументальність: „У справі контролю головне не
перевірка точності звітів, але перевірка правил ьності самого розпорядження коштами. В звітно сті можуть бути помилки, але вони не мають в еликого значення, якщо розпорядилися коштами
правильно” [6, с.167-168], - писав В.О.Лебедєв.
Його підтримував і І.Х.Озеров.: „Система сп остережного контролю не може засвідчити цю
правильність. Тому необхідно організація ревізії
на основі дійсного контролю” [10, с.19]. Недоліком введеного на практиці в 1863 р. порядку р евізії був в тому, що обов’язкова суцільна перев ірка всієї справжньої документації проводилась
незалежно від розмірів, характеру, терміновості
операцій, в ігноруванні методу вибіркової, ра птової перевірки звітності [ 5, с.77].
Якщо на практиці попередній контроль
знаходив мало прихильників, то науковці все б ільше схилялися до його необхідності. Так, „ко нтроль, що виявляє неправомірність чи недоціл ьність фінансової операції... і таким чином поп ереджує наслідки помилки чи зловживання органу
управління”, писав С.І.Іловайський, називається
попереднім чи попереджуючим [3, с.454]. При
цьому він наголошував, що по -перше, призначення незалежного попереднього контролю п овинно обмежуватися попередженням саме н еправомірних фінансових операцій, а попер е-
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дження недоцільних операцій, не входить в з авдання контролю. Оскільки звужуватиме межі
влади наданої уряду фінансовими законами. Х оча М.І.Слуцкин був іншої думки, він вважав, що
завданням державного контролю є розгляд ко шторисів центральних відомств з точки зору не
лише законності, а й їх продуктивності, своєча сності, корисності передбачуваних витрат при д аному стані потреб держави і засобів для їх зад оволення [12, с.85]. По-друге, незалежний орган
контролю повинен бути усунений ві д всілякої
участі в активному фінансовому управлінні і в
фактичному нагляді за ним [3, с.472]. І.Х.Озеров
також говорив про попередній контроль як більш
дієвий: „попередній контроль перевіряє саму в идачу сум з державного казначейства..., пересві дчується, чи законне витрачання грошей..., і якщо
знаходить його незаконним, то може відмовити у
їх видачі, і таким чином попередити зловжива ння державними засобами” [10, с.19].
Наступним принципом державного кон тролю вчені визначали його публічність. Гла сність державного бюджету та звітів державного
контролю була тим істотнім атрибутом бюдже тної реформи розробленої В.О.Татариновим, що
був втілений на практиці. Але і тут не все було
правдиво: звіти Державного контролю друкув алися, але не давали можливості скласти уявл ення
про законність витрачання державних коштів. В
той час як звіти Державного контролера, що н адавалися царю, і в яких іноді вказувалося на н едоліки в веденні державного господарства, тр ималися в великому секреті [5, с.78].
Висновки. Отже, фінансово-правова наука
ХІХ – початку ХХ ст. здебільшого розглядала
фінансовий контроль не як самостійний фінанс ово-правовий інститут, а в якості одного із розд ілів вчення про державний бюджет, тобто отот ожнювала поняття державного і бюджетного ко нтролю. А державний контроль за публічними фінансами в ХІХ – поч. ХХ ст. визначався „як ді яльність держави по спостереженню за відпові дністю рухів фінансового господарства до вказ івок бюджету”, тобто, як контроль за рухом грошових засобів держави, а також за станом тієї
частини державного господарства, яка існувала в
натуральній формі. Найбільш значимими були
протиріччя між винятково важливими завданн ями, що покладалися на державний контроль, та
недостатністю його повноважень, недосконалі стю, неповнотою нормативно-правової бази.
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L.B. Nesterenko
THE INITIAL STAGE OF BECOMING OF THE FINANCIAL CONTROL
AS INSTITUTE OF THE FINANCIAL LAW
Summary
In ХІХ - the beginnings of XX century financial-legal science mostly considered the financial control
not as independent financial -and-legal institute, and as one of sections of the doctrine about the state budg et.
The state control over the public finance was defined as activity of the state on supervision of accordance of
the process of financial facilities to the budget rules. The basic features of the control determined by a sc ience of the financial right, we re reduced to the following: the control should be previous, following, documentary, public, and the most important, the control should be independent establishment of executive a uthority.
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ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПР АВО
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© 2005 р. О.Д. Чепель
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ДЕПУТАТСЬКОГО МАНДАТ А
ЧЛЕНА ПАРЛАМЕНТУ УКР АЇНИ
Постановка проблеми. Політико-правові
реалії представницької демократії в Україні на
сучасному етапі розвитку характеризується н аявністю ключових питань, серед яких варто назвати і підстави виникнення депутатського ма ндата, які закріплені в законодавстві України та є
одними з важливих характеристик сут ності правового статусу українського парламентаря. Член
парламенту, виконуючи свої обов’язки, стає уосо бленням волі народу, що пов’язує держ авний апарат
і народ [22, с. 186]. Тому виникнення депутатських
повноважень з певних підстав є тією першоосн овою, що дає можливість депутату приступити до
успішного виконання поставлених перед ним з авдань і функцій. Дослідження окресленої наук ової проблеми актуалізується тим, що в сучасних
умовах у нашій державі відбувається інтенсивна
реформа владних структур, нової по літичної системи суспільства. Їх становлення повинно відб уватись звичайно ж з урахуванням прогресивного
досвіду зарубіжних країн. Для максимально еф ективного розгляду даного питання, доречним
вбачається порівняльний аналіз основних підстав
виникнення повноважень парламентарів, що л егалізовані в Україні та в більшо сті держав світу.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідження підстав виникнення депутатського
мандата висвітлено в працях як вітчизняних, так
і іноземних учених-конституціоналістів. До в ідомих дослідників зарубіжної наукової думки
часів становлення конституціоналізму належить
віднести Г. Вайса, Р. Шіка, В.Цега, які проанал ізували і теоретично обґрунтували основні пі дстави виникнення депутатських повноважень у
державах дальнього зарубіжжя. В радянський період ця проблема успішно досліджувалася в роб отах А.О. Безуглова, О.В. Зинов’єва, М.О. Кудінова
та інших. Окремі аспекти підстав виникнення д епутатського мандата розглядали такі російські вч ені, як К.В. Арановський, Д.О. Ковачев, О.О. Белкін,
Б.М.Топорнін. Серед українських науковців, які
досліджували дану проблему, треба назвати
М.О.Баймуратова, А.З. Георгіцу, А.О. Григоренка,
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Н.Г. Григорук, Г. Манчуленка, В.Ф. Погорілка,
В.Філіпчука, В.М. Шаповала та інших.
Мета статті полягає в тому, щоб провести
ґрунтовний аналіз підстав виникнення депутатс ького мандата парламентарів, показати політи чні та
правові аспекти даної проблематики. А також на
основі врахування новітніх досягнень правової н ауки і практики, вітчизняного та зарубіжного досв ідів запропонувати низку конкретних рекомендацій
щодо вдосконалення системи підстав виникнення
повноважень членів парламенту.
Виклад матеріалу дослідження. В колі
традиційних питань конституційного права, які в
останні роки не тільки отримали нове теорети чне висвітлення, але й підтверджені практикою,
знаходиться питання виникнення депутатських
повноважень. Можна з упевненістю сказати, що
саме з виборчого законодавства і його трансмісії
в сферу депутатського статусу відбулась переб удова в державному праві [9, с. 193]. Найбільш
загальною засадою організації і здійснення де ржавної влади є принцип народн ого суверенітету,
механізм реалізації якого охоплюється понятт ями безпосередньої та представницької демокр атії. Формою безпосередньої демократії, поєдн аною з представницькою, є вибори [22, с. 6].
Фактичною підставою виникнення мандата
кожного депутата є воля виборців. Але для того,
щоб ця воля виходила не від одного, а від баг атьох виборців, необхідна наявність певного сп особу волевиявлення. І таким способом є вибори
як історично змінювана форма безпосередньої
демократії. В демократичному суспільстві виб ори є підставою виникнення як представницького
органу влади, так і кожного депутатського ма ндата, зокрема. Спосіб виникнення конкретного
депутатського мандата зумовлений способом
виникнення всього парламенту, членом якого
являється депутат [8, с. 17-18].
Іншими словами, народ, який оголошуєт ься в конституціях єдиним джерелом державної
влади, висловлює свою політичну волю шляхом
виборів [11, с. 309]. Природно, що значного ро з-
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витку набув інститут виборів як найбільш часто
вживана форма прямого народовладдя серед і нших форм. Практично з моменту набуття Укра їною незалежності весь час триває процес пошуку
оптимізації виборчої системи, адекватної розви тку суспільних відносин, зумовл юючи при цьому
надзвичайно інтенсивний розвиток усього мас иву виборчого законодавства.
До прикладу, позачергові вибори народних
депутатів України в 1994 році проводились за
Законом України “Про вибори народних депут атів України” від 18 листопада 1993 р., д о якого за
період з 1994-1997 р. р. вносились зміни сім р азів. Чергові вибори до Верховної Ради України в
1998 році проводились за Законом України “Про
вибори народних депутатів України” від 24 вер есня 1997 р., до якого вже в ході виборчої камп анії вносились зміни п’ять разів. Вибори до па рламенту України 2002 р. відбувались за Законом
України “Про вибори народних депутатів Укра їни” від 18 жовтня 2001 року [20, с. 201]. Майб утні вибори українських парламентарів в 2006 р оці також будуть відбуватися за принц ипово новим Законом України “Про вибори народних
депутатів України” від 25 березня 2004 року,
який набере чинності з 1 жовтня 2005 р.
З цього приводу слушно зазначає професор
В.Ф. Погорілко: “Вибори в Україні, …, відбув аються у вигляді законодавчо-виборчої гри – під
кожні вибори приймається новий виборчий з акон. Такий розвиток виборчого законодавства
свідчить про те, що Україна поки що не знайшла
свого еталону організації та проведення виб орів”[20, с. 202-203].
Конституційна теорія та світовий досвід
проведення виборів розрізняють такі виборчі с истеми: мажоритарну, пропорційну та змішану.
При мажоритарній виборчій системі депутати
обираються по одномандатних виборчих окр угах, кожен виборець має один голос, обраним
вважається кандидат, який одержав більшість
голосів виборців. У Великобританії та США за
рахунок однорідності сусп ільства мажоритарна
система дає можливість мати стійку більшість у
парламенті [17, с. 7].
Система пропорційного представництва
характерна для більшості країн Європи (Естонії,
Латвії, Польщі, Болгарії, Словаччині, Чехії т ощо). Розрізняють два різновиди пропорційної
виборчої системи: розподіл мандатів у загальнонаціональному виборчому окрузі (Ізраїль, Мон ако, Нідерланди) та надання мандатів у регіонал ьних багатомандатних округах, при цьом у враховуються голоси виборців за конкретних кандид а-

тів преференції (Польща, Австрія [10, с. 96] та
інші) [17, с. 8].
Змішана система з’явилася внаслідок нам агання пом’якшити недоліки і поєднати переваги
мажоритарної виборчої системи та системи пр опорційного представництва
(Україна, Росія,
Франція, Азербайджан та інші). Зміст якої пол ягає в тому, що законодавчий орган формується
шляхом обрання однієї частини депутатів по о дномандатних виборчих округах за мажорита рною виборчою системою відносної більшості, а
іншої частини парламентарів – за пропорційною
системою в єдиному національному багатома ндатному окрузі. Кожен виборець має два голоси і
на виборах голосує за депутата одномандатного
округу і за партійний список у багатомандатному
окрузі [17, с. 9].
Сьогодні українське суспільство вважає
прийнятним запровадження нового виборчого
закону на основі пропорційної системи виборів,
оскільки вважається, що між досягненнями в
розбудові демократії та застосуванням пропо рційної системи існує прямий зв’язок [20, с. 2 03].
В.М. Олуйко стверджує: “… пропорційна вибо рча система, яку пропонується ввести до насту пних виборів, знижує інтерес депутатів до вибо рчого округу після виборів. Це не означає неприйняття пропорційної виборчої системи для
України, однак засвідчує неод нозначність цього
загальнодержавного вибору” [18, с. 14]. А. Адаменко вважає, що враховуючи світовий досвід,
пропорційна система виборів переважно веде до
формування коаліційної, різнопартійної більшо сті в парламенті [5, с. 7].
На нашу думку, така система могла б прижитись в Україні, але історичний досвід сві дчить, що не має єдиного еталону виборчої сист еми, прийнятного для всіх держав світу. Та з них,
яка відмінно працює в одній країні, може мати
фатальні наслідки для іншої. Тому для свідомого
і правильного вибору виборчої системи необхі дна тривала підготовча робота й обговорення ць ого питання як в парламенті, на основі якої фо рмується її склад та здійснюється розподіл манд атів, так і серед політичних партій, організацій та
громадян. Інакше кажучи, сучасна Україна потребує зміни електоральної фо рмули виборів та
доведення її до відповідності вимогам розвитку
вітчизняної політичної системи.
Демократизм виникнення депутатського
мандата – одна з важливих характеристик сутн ості політико-правової природи статусу п арламентаря, яка характеризується різногранністю д умок
при підході до вирішення даного питання.
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Так, О.В. Зинов‘єв вважає, що підставами
виникнення депутатських повноважень є два ф акти: волевиявлення виборців і добровільність
прийняття депутатського мандат а [14, с. 11].
О.О. Безуглов переконаний, що єдиним
юридичним фактом, що породжує права й
обов’язки депутата, є обрання кандидата депут атом абсолютною більшістю голосів. Осно вним
документом, що підтверджує факт обрання , – є
належно оформлений протокол голо сування
окружної виборчої комісії. [8, с. 27-28].
М.О. Кудінов стверджує, що оголошення
результатів голосування – це і є момент офіційного наділення балотуючої на виборах особи д епутатськими повноваженнями. Але надання т аких повноважень і їх початок не од не і теж. Ці
моменти не збігаються в часі. Депутат не може
здійснювати свої повноваження в законодавчому
органі влади до їх визнання парламентом. Факт
визнання мандата представника електорату є д оказом того, що дана особа справді є представником народу, і тому володіє всіма депутатськ ими
повноваженнями [16, с. 20].
Така різноманітність поглядів стосовно
моменту виникнення депутатських повноважень
пов’язана з тим, що в радянський період Осно вний Закон СРСР не закріплював конкретного п оложення про вищезазначене питання, а Законом
СРСР “Про статус депутатів рад депутатів тр удящих в СРСР” від 20 вересня 1972 року з відп овідними змінами і доповненнями, в статті 1 було
передбачено, що депутат парламенту отримує
свій мандат в результаті обрання його в Раду на
основі загального, рівного і прямого виборчого
права при таємному голосуванні. Крім того, д аним Законом було закріплено, що парламент пі сля виступу мандатної комісії вирішує , чи визнати
за депутатом повноваження, чи касувати вибори
окремих депутатів [3, Ст. 1].
Сучасний період незалежної України хар актеризується тим, що народні депутати обир аються на основі загального, рівного і прямого
виборчого права шляхом таємного голосування,
терміном на 4 роки [1, Ст. 76].
Придбання місця в парламенті (депутатс ького мандата) відбувається на різних підставах,
найбільш розповсюдженим з яких варто вважати
прямі, а часом і багатоступневі, непрямі (Маро кко, Свазіленд) вибори. Маються на увазі випадки
обрання депутатів станами по 9 депутатів від н ароду і знаті в королівстві Тонга ; вибори від релігійно-етнічних общин у Лівані (54 християнина і
45 мусульман), на Кіпрі (80 греків і 24 турка в
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палаті представників), в Бутані (100 депутатів від
сільських общин і 10 від монастирів).
Депутатський мандат іноді може бути пр идбаний на підставі кооптації (довиборів). Так, у
Бельгії спочатку обрані 158 сенаторів, а потім до
вибирають ще 26 своїх колег. Депутатами також
стають "по праву", коли ранг, титул дає право
брати участь у роботі парламенту [6, с. 431 -432].
Після обрання народного депут ата України, відповідно до виборчого законодавства,
Центральна виборча комісія (ЦВК) на підставі
цього юридичного факту видає депутату мандат,
що має статичний характер [12, с. 188]. Тобто
особі, зареєстрованій депутатом, ЦВК не пізніше
як на 7 день з дня її реєстрації видає тимчасове
посвідчення народного депутата України, як е є
підставою для складення ним присяги народного
депутата України [2, Ст. 80].
Н.Г. Григорук вважає, що по суті присяга є
свого роду декларацією, завдяки якій особа бере
на себе виконання певних функцій і визн ачає її
“як правова категорія присяга народного депут ата
України – це публічне оголошення добровільного
покладення на себе обов’язків особою, поклик аною здійснювати представництво народу України
у органі державної влади – Верховній Раді України
з метою реалізації народного суверенітету …, що
легітимує статус народного депутата України, як
парламентарія” [13, с. 160].
На нашу думку, за змістом присяга являє
собою політичний акт зобов’язуючого характеру
для особи, яку обрано предста вляти український
народ у парламенті. За формою – присяга це урочиста, публічна промова особою, що покликана
здійснювати представницькі функції в законод авчому органі влади. Парламентарій бере на себе
самостійно взяті зобов’язання, шляхом скріпле ння підписом під текстом присяги, після того, як
найстарший за віком депутат перед ві дкриттям
першої сесії новообраного парламенту зачитає її.
За суб’єктом – присяга виголошується особою,
яка зареєстрована ЦВК депутатом і якій вона
видала тимчасове посвідчення наро дного депутата України. Отже, присяга – це урочиста, публічна промова на вірність Україні, оголошена
зареєстрованим у ЦВК депутатом, який самостійно взяв на себе зобов’язання представниц ького характеру перед Верховною Радою України.
Перед вступом на посад у парламентарі
України складають перед парламентом присягу
такого змісту: “Присягаю на вірність Україні.
Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити сув еренітет і незалежність України, дбати про благо
Вітчизни і добробут Українського народу. Пр и-
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сягаю додержуватися Конституції України та
Законів України” [1, Ст. 79]. Це дає народному
депутату право на участь у роботі Верховної Р ади України та заняття в її органах тієї чи іншої
посади [7, с. 4].
Після складення депутатом присяги ЦВК не
пізніш як на 7 день видає йому посвідчення народного депутата України та нагрудний знак встано вленого нею зразка [2, Ст. 81]. Міжнародний досвід
та зарубіжне законодавство багатьох країн світу
містить положення про наявність присяги та інших
особливостей, які є необхідними підставами для
виникнення депутатського мандату.
Так, Конституцією США встановлено, що
перед вступом на посаду члени конгресу не м ожуть приступити до виконання своїх депутатс ьких обов’язків, поки вони не складуть присягу в
такій формі: “Я урочисто присягаю, що бу ду істинно вірний і відданий їй, що я беру це зобов’язання вільно, без будь-яких потаємних зауважень і думок ухилення від його виконання,
що я буду достойно і добросовісно виконувати
обов’язки на посаді, до якої я приступаю. Хай
допоможе мені в цьому Бог” (титул 5 Зводу законів США, § 3331) [15, с. 73].
Досліджуючи зарубіжну законодавчу б азу,
можна зазначити, що існує ряд держав, де пі дстава виникнення депутатського мандата не
пов’язана зі складанням присяги. Зокрема, в Російській Федерації, згідно з Федеральним законом
“Про статус члена Ради Федерації і статус члена
Державної Думи Федеральних Зборів Р осійської
Федерації” від 8.05.1994 р., повноваже ння члена
Державної Думи починаються з дня обрання й ого
депутатом Державної Думи [4, Ст. 3 ч. 2].
У Французькій Республіці, юридично кандидат вважається обраним до парламенту з м оменту проголошення результатів виборів. Вступ
на посаду відбувається лише після закінчення
мандата попередників, тобто в квітні - для депутатів і в жовтні - для сенаторів останнього року
повноважень. У строк між проголошенням оф іційних результатів виборів і виникненням ма ндата наступників юридично правомочними з алишаються парламентарі попереднього склика ння [19, с. 90].
ФРГ вирішує дане питання дещо інакше,
згідно з §45 Федерального закону “Про вибори в
Бундестаг” в редакції 1975 року, обраний канд идат
стає депутатом парламенту з моменту отримання
організаторами виборів його заяви про згоду на
обрання. Якщо така особа протягом встановленого
терміну не подасть відповідну заяву, то така осо ба
розглядається як така, що визнала факт свого о б-

рання, а заява із застереженням розглядається як
незгода на обрання [23, с. 17-18].
Висновки. Враховуючи вищевикладене ,
можна вважати, що основними підставами вин икнення депутатського мандата в Україні є во левиявлення виборців, пов’язане з обранням деп утата більшістю голосів та принесення ним прис яги перед парламентом. Присяга визначається як
урочиста, публічна промова на вірність Укр аїні
особою, зареєстрованою в ЦВК депут атом, яка
самостійно взяла на себе з обов’язання представницького характеру перед Верховною Радою
України.
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THE LEGAL REASONS OF OCCURRENCE OF THE DEPUTY MANDATE OF THE MEMBER
OF PARLIAMENT OF UKRAINE
Summary
The legal reasons of occurrence of the representative mandate of deputies of Ukraine is will of people.
The will of people is carried out periodically, by means of elections which are determined by the legislation
of Ukraine. Only results of elections determine quantity of deputy mandates which give the members of pa rliament the possibility to carry out their duty after tacking of the oath.

38

Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Випуск 273. Правознавств о.

УДК 342.53
© 2005 р. О.Т. Волощук
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
НЕМОЖЛИВІСТЬ ВИКОНАН НЯ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇ НИ СВОЇХ ОБОВ’ЯЗКІВ
ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ’Я: ПРОБЛЕ МИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИ ТУЦІЙНИХ НОРМ
Постановка проблеми. Інститут Президента, який існує в Україні з 1991 року, справив
чималий вплив на процес становлення нової
української державності, формування політичної
системи та новітню політичну історію нашої
держави в цілому. За порівняно короткий період
існування акумульовано значний досвід організації та функціонування цього інституту. Водночас вітчизняна конституційна модель президентс тва, практика його організації і функціонування н едостатньо досліджені, нормативний та факт ичний
матеріал потребує узагальнення, аналізу та о цінки.
Одним із важливих питань, яке потребує більш д етальної розробки та дослідження, є п итання щодо
дострокового припинення повноважень Президе нта України у зв’язку із неможливістю виконувати
свої обов’язки за станом здоров’я.
Ступінь наукової розробки п роблеми.
При розгляді питання дострокового припинення
повноважень Президента за станом здоров’я, не
маючи можливостей для проведення глибокого
дослідження цієї проблеми, ми виділяємо тільки
деякі найбільш суттєві моменти. Одразу хочемо
зауважити, що дані питання висвітлюються дещо поверхово у вітчизняній науковій літературі,
хоча дослідженням інституту Президента займ аються багато відомих фахівців з конституційного
права. Зокрема, різні проблеми організації та ф ункціонування інституту Президента висвітлені у
працях Ф.Г.Бурчака [1], В.Ф.Погорілка [2],
В.М.Шаповала [3], Л.Т.Кривенко [4] та ін. На
особливу увагу заслуговують монографії
Ю.М.Тодики та В.Д.Яворського “Президент
України: конституційно-правовий статус” [5],
С.Г.Серьогіної “Теоретично -правові та організаційні засади функціонування інституту презид ентства в Україні” [6], а також Ю.М.Коломієць
“Інститут глави держави в системі вищих органів
влади й управління зарубіжних країн” [7]. Однак
більшість учених у своїх працях лише зазнач ають перелік підстав дострокового припинення
повноважень Президента без проведення детал ьного аналізу. Можливо, це можна пояснити тим,
що порівняно недавно був заснований інститут
Президента в Україні і в силу цього він ще мал одосліджений, а можливо, тим, що науковці недооцінюють цієї проблеми, що в кінцевому р ахунку

відображається на недосконалості закон одавства
у цій сфері.
Мета статті полягає ось у чому: 1) проаналізувати конституційні положення щодо пі дстав і порядку дострокового припинення повн оважень Президента України за станом здоров’я;
2) окреслити питання, що потребують детальн ого дослідження, та сформулювати проп озиції
щодо усунення прогалин у законодавстві Укра їни в цій сфері.
Виклад основного матеріалу дослідже ння. Як відомо, специфіка повноважень Презид ента, причому незалежно від форми правління,
полягає в тому, що до даного інституту повинні
висуватися підвищені вимоги з погляду конституційного забезпечення неперервності, стабіл ьності і наступності в здійсненні функцій глави
держави в тих випадках, коли конституці йно обраний Президент не у змозі виконувати обов’язки. Тому досить важливо детально врег улювати
процедуру дострокового припинення повнов ажень Президента.
Конституція України передбачає чітко ч отири підстави дострокового припинення през идентського мандата: 1) відставка; 2) неможл ивість виконання своїх повноважень за станом
здоров’я; 3) усунення з поста в порядку імпічм енту; 4) смерть (статті 108 -111). Даний перелік
підстав дострокового припинення повноважень
глави держави типовий для сучасного констит уціоналізму і зустрічається у конституціях баг атьох зарубіжних країн: Болгарії (ст. 97), Єгипту
(статті 82-85), Литви (ст. 88), Польщі (ст. 131),
Словенії (статті 106, 109), США (ст. 2).
Водночас застосування відповідних статей
Конституції України вкрай ускла днене в силу
загального характеру конституційних норм, ос обливо це стосується дострокового припине ння
повноважень Президента України у разі неможливості виконання ним своїх повноважень за
станом здоров’я.
Згідно зі ст. 110 Конституції України неможливість виконання Президентом України
своїх повноважень за станом здоров’я має бути
встановлена на засіданні Верховної Ради України
і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю
від її конституційного складу на підставі пис ь-
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мового подання Верховного Суду України - за
зверненням Верховної Ради України, і медичного
висновку [8, с. 39].
З огляду на таке формулювання констит уційної норми, можна зробити висновок про те,
що неможливість виконання Президентом Укр аїни своїх повноважень за станом здоров’я озн ачає такий стан його здоров’я, внаслідок якого він
не лише не може виконувати свої обов’язки на
час обговорення цього питання Верховною Р адою України, але не зможе їх виконувати і в
майбутньому. Це означає, що тимчасовий розлад
здоров’я не може бути підставою для при йняття
рішення про дострокове припинення повнов ажень Президента внаслідок неможливості вик онання ним своїх повноважень за станом здоров’я.
Маємо констатувати, що ця підстава для
припинення повноважень Президента викликає
багато запитань, оскільки, як уже зазначалось
вище, належно не регламентована. Зокрема, н емає відповіді у законодавстві України на такі з апитання: якими є критерії встановлення стану,
що унеможливлює подальше виконання главою
держави своїх функцій; яким має б ути медичний
висновок; хто його має підготувати, яка саме медична установа; як забезпечити здійснення так ого роду рішення і, нарешті, хто його має опр илюднити. У вітчизняній науковій літературі н еодноразово вказується на необхідність створення
авторитетної медичної комісії, до по вноважень
якої і входило б огляд стану здоров’я Президента
України. Однак не зазначається, як саме і яким
органом повинна дана комісія фо рмуватися [9, с.
533-536]. До того ж законопроект “Про През идента України”, який знаходиться на розгляді у
Верховній Раді України, також не дає відповіді
на дані питання [10].
Мусимо визнати, що не знайшли ми повної
ясності з цього питання і в конституційному законодавстві зарубіжних країн. Тому ми зверн улися до аналізу думок дослідників. Які ж конкр етні варіанти розв’язку цієї проблеми можна було
би запропонувати? Зокрема, можна погодитись з
думкою російського вченого – проф. А.В.Зинов’єва, який вважає, що передусім треба провести
чітку межу між стійкою та тимчасовою нездатністю здійснювати повноваження Президента . Тут
можливі два підходи: 1) розповсюдити на През идента дію КЗпроП; 2) враховуючи особливий ст атус Президента, можливо, варто було би розробити
і прийняти конституційний закон, котрий би ро зставив усі крапки над “і” [11, с. 226-227].
Інший російський дослідник – Р.М.Уянаєв
вважає, що механізм визначення і визнання сті й40

кої нездатності Президента за станом здоров’я
здійснювати належні йому повноваження вим агає спеціальної правової регламентації, в якій
повинні бути синтезовані медичні та юр идичні
критерії такого визнання , і містити ґрунтовні гарантії проти некомпетентності та сваві лля щодо
глави держави. На його думку, необхідно на ко нституційному рівні встановити, що визнання
цього факту належить до відання парламенту.
Підставою ж для парламентського рішення про
дострокове припинення виконання повноважень
Президента за станом здоров’я п овинен служити
висновок державної медичної комісії як незал ежної державної інстанції, створеної на парите тних засадах парламентом і Президентом (як вар іант) на початку кожного през идентського циклу.
Учасником цього процесу необхідно зробити і
Конституційний Суд, який би оцінював дотр имання встановленого порядку, перш за все для
того, щоб виключити свавілля щодо першої ос оби держави [12, c. 15].
Крім цього, в науковій літературі слушно
зауважується, що Конституція України, на відм іну від конституцій більшості зарубіжних країн –
США, Аргентини, Бразилії, Єгипту і т.д., не п ередбачає можливості тимчасового припинення
повноважень глави держави (тимчасової вака нсії), а це означає, що навіть у випадку хвороби, яка
не має стійкого характеру, а пов’язана лише з тр ивалим лікуванням, Президент України збер ігає свої
повноваження у повному обсязі і повинен викон увати їх у міру своїх можливостей [9, с. 533-536].
Важко не погодитись з вищенавед еним.
Нарешті, як указує проф. О.Ф.Фрицький,
не з’ясовано, до якого державного органу можна
оскаржити подання Верховного Суду України та
медичний висновок про неможливість виконув ати свої повноваження Президентом України за
станом здоров’я. Крім цього, на його думку ,
незрозуміло, чому Верховний Суд України, а не
Конституційний Суд України, має готувати
письмове подання до Верховної Ради України
[13, с. 375]. Якщо звернутися до законодавства
зарубіжних країн, то в більшості випадків дана
прерогатива закріплена за орга ном конституційної юрисдикції. Наприклад, Конституція Азе рбайджану врегульовує дане питання в такий спосіб: при виникненні сумнівів щодо стану зд оров’я Президента Азербайджану парламент звертається до Конституційного Суду для д етального
дослідження цього факту. Якщо Конституційний
Суд не підтвердить цього факту, пита ння вважається вичерпаним (ст. 117 Конституції). Така
ж процедура передбачена і Конституцією
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Вірменії (ст. 59) [5, с. 188]. Однак в Україні така
практика не сприйнята. Якщо проаналізувати
розділ XII Конституції України та Закон України
“Про Конституційний Суд України” [14, С. 272],
то Конституційний Суд України не має права
давати оцінку стану здоров’я, оскільки, згідно із
законодавством, до його повноважень входить
право приймати рішення та д авати висновки у
справах щодо: 1) конституційності законів та
інших правових актів Верховної Ради України,
актів Президента України, актів Кабінету Мініс трів України, правових актів Верховної Р ади
Автономної Республіки Крим; 2) відповідності
Конституції України чинних міжнародних дого ворів України або тих міжнародних договорів,
що вносяться до Верховної Ради України для н адання згоди на їх обов'язковість; 3) додержання
конституційної процедури розслідування і ро згляду справи про усунення Президента України з
поста в порядку імпічменту в межах, визнач ених
статтями 111 та 151 Конституції України; 4) офі ційного тлумачення Конституції та законів
України. Тому, з нашої точки зору, Конституцій ний Суд України в даному разі можна лише з алучити як орган, який сл ідкує за додержанням
конституційної процедури розгляду справи щодо
дострокового припинення повноважень През идента України за станом здоров’я.
На нашу думку, у будь-якому випадку повинні бути створені правові гарантії, котрі зап обігли би зловживанню у проц есі реалізації цієї
конституційної норми. Тому потрібно:
по-перше, провести межу між тимчасовою та
стійкою нездатністю виконувати главою де ржави
своїх повноважень за станом здоров’я; у разі ти мчасової вакансії передбачити порядок тимчасового
заміщення поста Президента іншою особою;
по-друге, чітко на законодавчому рівні в изначити порядок формування та функціонування
авторитетної медичної комісії, яка б стежила за
станом здоров’я Президента України та до по вноважень якої входило б подання медичного в исновку за вимогою народних депутатів при в иникненні в них сумнівів щодо можливості вик онувати Президентом України своїх повнов ажень;
по-третє, визначити строки складання та
подання авторитетною медичною комісією в исновку про стан здоров’я глави держави (на н ашу думку, найбільш прийнятним буде десят иденний строк), а також строки розгляду даного
питання у Верховному Суді України та Верхо вній Раді України з метою уникнення затягування
даного процесу. Щодо останніх строків, то мо жна погодитися із тими, які запропонов ані у вище-

згаданому законопроекті: 1) розгляд справи у
Верховному Суді України пов инен відбутися
протягом десяти днів після отримання письмов ого звернення народних депутатів; 2) рішення про
дострокове припинення повноважень Президента
України за станом здоров’я Верховна Рада України повинна прийняти у триденний строк з дня
одержання письмового подання Верховного С уду України [10];
по-четверте, учасником даного процесу
слід зробити і Конституційний Суд України,
який би слідкував за дотриманням встановленого
порядку розгляду питання дострокового прип инення повноважень Президента України за ст аном здоров’я.
З огляду на вищенаведене, вважаємо за н еобхідне прийняти зміни до Конституції України,
а саме ст. 110 потрібно змінити і доповнити та
викласти в такій редакції:
“Неможливість виконання Президентом
України своїх повноважень за станом здоров’я
має бути встановлена на засіданні Верховної
Ради України і підтверджена рішенням, прий нятим більшістю від її конституційного складу
на підставі письмового подання Верхо вного Суду
України та висновку Конституційного Суду
України - за зверненням Верховної Ради України,
і медичного висновку. У разі тимчасової незда тності Президента України за станом здоров’я
виконувати свої повноваження їх тимчасово в иконує Голова Верховної Ради України, а в разі
неможливості останнім – Прем’єр-міністр
України. Особа,яка тимчасово виконує повноваження Президента України, не може здійсн ювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6,
8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 25, 27 статті 106
Конституції України”.
Крім цієї процедури визнання за Президе нтом стійкої нездатності за станом здоров’я здій снювати свої повноваження, ми вважаємо плі дним і розумним встановлення правової норми,
котра зобов’язувала б главу держави не менш
одного разу на рік проходит и медичне обстеження, що дозволило б визначити його “фізичну
придатність” для виконання своїх повноважень,
як це робиться, зокрема, у США [15, С. 523].
Висновок. Отже, Конституція України,
хоча і передбачає таку підставу дострокового
припинення повноважень глави держави як неможливість виконувати свої обов’язки за станом
здоров’я, що, безумовно, є позитивним явищем,
все ж не дає вичерпної відповіді на ряд питань
щодо самої процедури дострокового припинення
повноважень Президента. Наявність суттєвих
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прогалин у конституційній регламентації поря дку дострокового припинення повноважень Пр езидента України за станом здоров’я потребує
додаткової регламентації на законодавчому рівні.
Це ще раз свідчить про необхідність прийняття
закону про Президента України, в якому має бути чітко визначено, яка медична установа над аватиме висновок про стан здоров’я Президента
України, протягом якого терміну такий висновок
повинен бути представлений, який має бути
зміст висновку Верховного Суду Укра їни і в
який термін він повинен бут и представлений на
розгляд парламенту, як бути у разі тимчасової
неспроможності глави держави виконувати свої
повноваження, тощо.
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IMPOSSIBILITY OF EXECUTION OF THE AUT HORITIES BY THE PRESIDENT OF UKRAINE
IN CONNECTION WITH H IS STATE OF HEALTH: PROBLEMS OF REALIZATION
OF THE CONSTITUTIONA L NORMS
Summary
Such reason of a preterm cessation of authorities as an impossibility of execution of the authorities by
the President of Ukraine in connection with his state of health is analyzed in this article. The problems ass ociated with the realization of this constitutional norm are outlined. The suggestions of the i mprovement of
the legislation in this area are made.
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Постановка проблеми. Загальна декларація прав людини в ст.2 проголосила, що “всі л юди рівні перед законом та мають право, без будьяких винятків, на рівний захист законом” [1,
с.23]. Відповідні норми містяться і в українськ ому законодавстві. Але для деяких категорій гр омадян передбачається захист прав і свобод з ур ахуванням умов і характеру виконуваних держа вних функцій. Таким громадянам надаються рівні з
іншими особами можливості для захисту своїх
прав та законних інтересів, а також додаткові гарантії від незаконних посягань з метою ств орення
умов для виконання ними своїх службових обов’язків. Серед таких категорій громадян знаходяться і судді, які наділені суддівським імун ітетом.
Ступінь наукової розробки. Розглядуваній
проблематиці присвячені деякі монографічні праці,
наукові та публіцистичні статті вчених -правознавців. Зокрема, питання суддівського імунітет у розглядається у дисертаційному дослідженні В.О.Гринюка [2]. Досить широко принцип нед оторканності
суддів висвітлюється у монографії російських учених В.А.Ржевського та Н.М.Чепурнової [12].
Окремі моменти даної проблеми знайшли своє в ідображення у науково-практичному коментарі до
Конституції України [10]. Але, на наш погляд, пр облематика суддівського імунітету висвітлена в н ашій літературі не в повній мірі.
Метою статті є змістовний аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень, які стосуються су ддівського імунітету (недоторканності) та їх значе ння для розвитку конституційного статусу суддів у
сучасній Україні, обгрунтування юридичного п оняття суддівського імунітету.
Виклад основного матеріалу дослідження. Слово "імунітет" походить від латинського
"immunitas" - звільнення від повинності, недот орканність [3, с.668]. Під імунітетом необхідно
розуміти виняток з-під чинності окремих загал ьних законів щодо осіб, які виконують особливі
службові обов'язки в державі [4, с.382-384].
Суддівський імунітет означає, що суддя не
може бути притягнений до дисциплінарної та
тим більш кримінальної відповідальності за свої
рішення у конкретних справах, за виключенням
випадків, передбачених законом [9, с.347].
Взагалі термін “суддівський імунітет” не
використовується ні в Конст итуції України, ні в

спеціальному законодавстві, присвяченому ст атусу суддів. Поряд з тим у міжнародно -правових
актах, зокрема в Основних принципах незале жності судових органів (ст.16) вживається даний
термін, який означає що “суддям слід користув атись особистим імунітетом від судового пересл ідування за фінансову шкоду, спричинену в р езультаті хибних дій чи упущень, які мали місце
при здійсненні ними своїх судових функцій”.
Оскільки термін "імунітет" означає викл ючні права та привілеї, то виникає необхідні сть
з'ясування співвідношення суддівського імуніт ету з принципом рівності громадян перед законом
і судом. Ст. 24 Конституції України передбачає,
що громадяни мають рівні конституційні права і
свободи та є рівними перед законом. Норми ж
про суддівський імунітет є певним винятком з
принципу рівності усіх перед законом і судом.
Цей момент пояснюється особливостями роботи,
яку виконують судді, необхідністю закріплення
їх незалежності та недопустимістю незаконного
та безпідставного втручання в їхню діяльність.
Як підкреслює В.О.Гринюк, конституційне
положення про недоторканність суддів, закрі плюючи один з елементів статусу судді і важливу
гарантію їх професійної діяльності, спрямоване
на забезпечення основ конституційного ладу,
який пов'язаний з розподілом влад, самостійністю та незалежністю судової влади [2, с.45.].
В той же час російський учений М.І.Клеандров
зазначає, що суддівський імунітет не є особи стим привілеєм громадянина, який займає посаду
судді, а способом захисту публ ічних інтересів [5,
с.64]. Необхідно враховувати особливий режим
суддівської роботи, підвищений професійний
ризик, наявність різних процесуальних і орган ізаційних форм контролю за їх діяльні стю.
Суддівський імунітет необхідно розглядати
як елемент у системі юридичних гарантій при нципу незалежності судді, який забезпечує ефе ктивне здійснення суддями своїх прав і обов'язків,
спрямований на виключення будь -якої можливості для необґрунтованого впливу інших органів
державної влади на особу судді та звільнення від
обов'язку давати свідчення щодо осіб і обставин,
про які йому стало відомо у зв'язку з виконанням
службових обов'язків. Суддівський імунітет є дод атковою процесуальною гарантією законно сті.
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Російський учений Е.Б.Абросимова зауважує, що суддівський імунітет передбачає створе ння спеціальних процедур притягнення суддів до
відповідальності, які дозволяють, з одного боку,
забезпечити недоторканність судді, а з і ншого вирішити питання про притягнення його до того чи
іншого виду відповідальності [1, с.83-85].
Принцип недоторканності суд дів відіграє
важливу роль під час виконання ними своїх п осадових обов'язків. Думка чи припущення про
можливість незаконного затримання судді, пр итягнення до відповідальності без законних на те
підстав позбавляє суддю можливості сміливо
приймати рішення у справах, не хвилюючись за
свою безпеку. Недоторканність суддів необхідна
для відвернення будь-якого впливу на них, недопущення обмеження їх прав при здійсненні правосуддя. Отже, недоторканність (імунітет) виступає як
застережний механізм.
Зазначимо, що в багатьох країнах також існує інститут недоторканності суддів, який пере дбачає особливий порядок притягнення су ддів до
кримінальної відповідальності. Так, ст. 65 З акону
“Про судоустрій та статус суддів у Республіці Б ілорусь” встановлює, що особа судді нед оторканна.
Недоторканність суддів закріпл юється також і в
Конституції Союзної Республіки Югославія: “Су ддя Союзного суду користується недоторканні стю…” [7, с.778]. Подібна норма міститься і в Конституції Словенії, де зазначається, що “суддя не
може бути позбавлений волі; суддя не може бути
притягнений до кримінальної відповідальності без
дозволу Державних зборів, якщо він підозрюється
у вчиненні при виконанні суддівських функцій
злочину” [6, с.193]. У Польщі судді володіють імунітетом від судового переслідування та дисциплінарної відповідальності [13, с.221]. У Болгарії судді користуються імунітетом, позбавити якого їх
може лише Вища судова рада [8, с.670]. На підставі
ст. 122 Конституції Російської Федерації та ст. 16
Закону Російської Федерації “Про статус с уддів у
Російській Федерації” судді є недоторка нними. Ці
положення, на думку російських учених В.А.Ржевського та Н.М.Чепурнової, законодавства мають
принципове значення для забезпечення внутр ішньої свободи та незалежності судді при пр ийнятті
рішень [12, с.156].
Отже, можна говорити про те, що принцип
недоторканності суддів закріплюється у законода встві більшості країн на найвищому рівні, то бто в
конституціях. Таким же шляхом пішла й Україна,
закріпивши у ст. 26 недоторканність суддів. На
думку відомого українського вченого Д.М.Притики конституційне закріплення незалежності і нед о44

торканності суддів забезпечує своєрідний внутр ішній суверенітет судової влади, який є необхідним
для справедливого здійснення правосуддя відпов ідно до вимог закону [10, с.621].
Положення про недоторканність стосуєт ься всіх суддів, незалежно від займаної посади,
ланки судової системи. Воно також поширюється
на всі сфери діяльності суддів, незалежно від к атегорії справ, які ними розглядаються. Недото рканність поширюється і на позаслужбо ву діяльність судді. Саме держава повинна забезпечити
недоторканість суддів.
Зміст принципу недоторканності судді
розкритий в ст.13 Закону України "Про статус
суддів", згідно з якою до суддівського імунітету
належать такі складові елементи:
1. Особа судді - недоторканна. Окрім того, недоторканність судді поширюється також на
його житло, службове приміщення, транспорт і
засоби зв'язку, що експлуатуються ним, а також
його кореспонденцію, майно і документи.
2. Суддя не може бути без згоди Верхо вної Ради України затриманий за підозрою у вчиненні злочину чи заарештований до винесення
обвинувального вироку судом.
3. Суддя не може бути затриманий за під озрою у вчиненні злочину, а також підданий прив оду чи примусово доставлений у будь-який державний орган у порядку провадження у справах про
адміністративні правопорушення. Суддя, затрим аний за підозрою у вчиненні злочину або адмініс тративного правопорушення, стягнення на яке н акладається в судовому порядку, повинен бути н егайно звільнений після з'ясування його особи.
4. Проникнення у житло чи службове приміщення судді, в його особистий чи службовий
транспорт, проведення там огляду, обшуку чи в иїмки, прослуховування його телефонних ро змов,
особистий обшук судді, а також огляд, в иїмка його
кореспонденції, речей і документів, що нал ежать
йому, можуть провадитись тільки за вмотивованим
рішенням суду, а також за згодою судді у разі пр ийняття головою відповідного суду рішення про
вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки.
5. Кримінальна справа щодо професійного
судді загальної юрисдикції розглядається у першій інстанції апеляційним судом.
6. Підсудність кримінальної справи щодо
судді визначається Головою Верховного Суду
України або його заступником, але у будь -якому
разі з метою об'єктивного і неупередженого с удового розгляду справа не може розглядатися
тим судом, в якому підсудний працював суддею.
Важливим питанням суддівської недото р-
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канності є порядок затримання судді і взяття й ого
під варту. Якщо до судді застосоване фізичне з атримання (наприклад, на місці вчинення зл очину),
воно не порушує недоторканність і після з'ясува ння його особи він повинен бути звільн ений. Згідно
з чинним законодавством такі заходи процесуал ьного примусу, як затримання або взяття судді під
варту до винесення судом обвинувального вироку
можуть бути застосовані тільки за згодою Верховної Ради України. Суддя, який затриманий, заар ештований без такої згоди після встановлення його
особи повинен негайно бути звільнений.
Моментом припинення суддівської нед оторканності є момент припинення повноважень
судді (ч.5 ст.126 Конституції України, ст. 15 З акону України "Про статус судді"). Зупинення
повноважень судді згідно зі ст.38 Закону України
"Про статус суддів" не повинно зумовлювати
позбавлення його недоторканності. Крім того, за
суддями, що перебувають у відставці зберіг аються гарантії їх недоторканності. Отже, недоторканність належить розглядати як передбачену
законодавством сукупність додаткових гарантій
особи і незалежності суддів, зокрема шляхом з аборони психічного і фізичного впливу на них,
втручання в їхню діяльність.
Висновки. Суддівський імунітет (недото рканність) є одним з основних принципів, який
покликаний забезпечити незалежність суддів і
судової влади. Конституції та законодавство б агатьох країн передбачають, що судді є недото рканими. Але в той же час суддівськи й імунітет не
перетворює суддів в якусь “касту недоторка нних”. Як і інші громадяни , вони несуть юридичну відповідальність за свої правопорушення. О днак специфіка суддівської праці, авторитет суд ової влади вимагають підвищених гарантій захи сту прав цієї категорії державних службовців.
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V.I. Cheban
THE STATUS OF THE LEGAL IMMUNITY OF JUDGES
Summary
The legal immunity of judges is one of the basic principles, which is called to ensure independence of
the judges and judiciary. The constitutions and legislation of many countries provide the legal immunity of
judges. As well as other citizens the judges are responsible for the offences. But the peculiarity of judicial
work and authority of judiciary demand the additional guarantees of their status.
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IІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРО ЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПР АВО.
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УДК 349.2
© 2005 р. Н.Д. Гетьманцева
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИ КА РОБОТОДАВЦЯ ЯК СУ Б’ЄКТА ТРУДОВИХ ВІДНОС ИН
Постановка проблеми. Розвиток трудового права як самостійної галузі права, що від окремився від цивільного, пов'язано зі становле нням законодавства про підприємництво. Підпр иємець покликаний був забезпечити оптимальне
поєднання "праці і капіталу" з метою отримання
прибутку. Використання найманої праці – була
однією з функцій підприємця. З початку XIX ст.
до 30-х років XX ст. підприємець асоціювався з
роботодавцем, господарем підприємства, а тр удові відносини розглядалися як договірні відн осини, що укладалися між працівником і “г осподарем” підприємства. Саме ця п ервісна модель
трудових відносин господаря підприємства –
підприємця (роботодавця) і працівника була з акладена в Статут Міжнародної організації праці
(МОП), прийнятого у 1919 р. і донині в Конве нціях і Рекомендаціях МОП за традицією використовується терміни "підприємець і союзи підпр иємців" як учасників трудових правовідносин.
На сьогодні у сфері трудового права така
функція роботодавця щодо управління і викор истання найманої праці набуває самостійного значення та має свою специфіку, особливо із запровадженням різних форм власності та п оявою у
зв’язку з цим різних організаційно-правових форм
господарювання, де правовий статус роб отодавця в
трудових правовідносинах різний.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Необхідно зазначити, що категорія “роботод авець” є однією із важливих і актуальних проблем
науки трудового права. Дослідження цієї катег орії проводилось цілою плеядою представників
науки трудового права, серед яких можна назв ати В.І.Прокопенко, Г.І.Чанишеву, Р.І.Кон драт’єва, Г.С. Гончарову, О.І.Процевського, П.І.Жиг алкіна, В.В. Жернакова, Р.З. Лівшиця, Ю.П.О рловського та ряду інших вчених трудовиків.
Не зважаючи на таку пильну увагу з боку
вчених-трудовиків з даної проблеми, можна ко нстантувати, що на сьогодні не досягнут о єдності
думок з таких важливих питань, як визначення
змісту та меж трудової правосуб’єктності роб отодавця та розробки універсального поняття р оботодавець.
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Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання розкрити поняття категорії «роботодавець», проаналізувати правовий статус роботод авця, зміст і межі його трудової прав осуб’єктності.
Виклад основного матеріалу дослідже ння. На сьогодні, у перехідний період у трудов ому законодавстві застосовується поняття – “роботодавець”. Поява вищезгаданої дефініції пов’я зана з прийняттям Закону України “Про проф есійні спілки, їх права та гарантії діяльно сті” від
15.09.1991 р. [1]. Закон дає таке визначення роботодавця: роботодавець – власник підприємства, установи, організації, незалежно від ф орми
власності, виду діяльності та галузевої належності або уповноважений ним орган чи фіз ична
особа, які використовують найману працю. О днак указане визначення дає нечітку і далеко н еповну характеристику роботодавця як суб'єкта
трудового права. Дана характеристика припускає
вирішення таких питань: розкрити поняття роб отодавця та його види; розглянути правовий ст атус роботодавця; проаналізувати зміст і межі
трудової правосуб’єктності робот одавця.
Як зазначалося вище, до теперішнього часу
і в радянському трудовому законодавстві, і в н авчальній літературі з трудового права термін р оботодавець замінявся поняттям підприємства,
організації, установи. Це пояснюється тією о бставиною, що соціалістичний спосіб виробниц тва мав, як правило, єдиного роботодавця - державні підприємства, організації , що діяли на базі
державної власності. У зв'язку цим, не випадково
Н.Г.Александров у якості суб'єкта трудових правовідносин розглядав саме державні підприємс тва, організації. Разом з тим їхній статус він п ов'язував з поняттям юридичної особи [2, с.10-12].
Іншими словами, тільки юридичні особи волод іли трудовою правосуб'єктністю. Пізніше у літ ературі з трудового права майже всіма трудов иками визнавалося, що соціалістичні підприємс тва як суб'єкти трудового права повинні наділ ятися державою особливою власти вістю - трудовою правосуб’єктністю. Разом з тим вони пі дкреслювали, що трудова правосуб'єктність пі д-
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приємств, установ, організацій, не ототожнюєт ься з цивільною правосуб'єктністю, хоча їхній
зв'язок є очевидним [4, с.253 -270]. Ця розбіжність проводилася за двома критеріями, поперше, за колом учасників трудового правові дношення і, по-друге, за змістом трудової і цив ільної правосуб'єктності підприємства.
Що стосувалося учасників трудового пр авовідношення, то не викликало сумнівів, що
будь-яка юридична особа має трудову правосуб'єктність. Разом з тим, одержала достатнє о бґрунтування трудова правосуб'єктність стру ктурних одиниць, що входили до складу виробн ичих об'єднань. Структурні одиниці, хоча і не б ули юридичними особами, але наділялися труд овою правосуб'єктністю, тобто мали право пр ийому і звільнення працівників з роботи [8, c.9095]. Другий критерій, що характеризує пі дприємства як суб'єктів трудового права, пов'яз аний з розмежуванням змісту їх трудової і цивіл ьної правосуб’єктності. Зазначимо, що ознаки
трудової правосуб'єктності не можуть бути т отожні ознакам цивільної правосуб'єктності. Ц ивільна правосуб'єктність необхідна для самості йної участі її в цивільному обороті [6, c.266].
Ознаки ж трудової правосуб'єктності, "характ еризують організацію як суб'єкт права, що бере
участь у суспільних відносинах, які складаються
в першу чергу всередині даної організації" .
Як випливає із раніше згаданого Закону
України "Про профспілки, їх права та гарантії їх
діяльності", термін «роботодавець» асоціюється з
організаціями, що наділені правами юридичної
особи. Дана позиція законодавця отримала ро згорнуту аргументацію деяких науковців, які
проаналізувавши теоретичні концепції юриди чної особи, зазначають, що філіали і представни цтва юридичної особи не мають ніяких ознак самостійної правосуб'єктності. Звідси зроблений
однозначний висновок, що трудовою прав осуб’єктністю наділені тільки ті організації, що
мають права юридичної особи [7, с.389]. Зазначимо, що філії і представництва не визн аються
юридичними особами і не володіють самості йною цивільною правосуб'єктністю, але це аж ніяк
не свідчить про те, що вони позбавлені трудової
правосуб'єктності. Ставити знак рівності між ц ивільною і трудовою правосуб'єктністю, немо жливо. Вони, на наш погляд, згідно з чинним законодавством, можуть мати трудову правосуб' єктність як у відносинах з окремим працівником,
так і працівниками філіалів, представництв, то бто бути суб'єктом індивідуальних і колективних
трудових правовідносин. Крім того, сам закон о-

давець у Законі України "П ро колективні договори і угоди" від 1 липня 1993 р. визнає можл ивість укладання самостійного колективного д оговору з працівниками структурних підрозділів.
На відміну від трудової правосуб'єктності робот одавця (юридичної особи), трудова правосуб’єктність філіалу і представництва носить похідний
характер, тому що залежить від волі робот одавця
(юридичної особи). Вважаємо, що в даному випа дку мова повинна йти про особливий вид трудової
правосуб’єктності - представницької.
За чинним законодавством трудовою пр авосуб’єктністю наділені також релігійні орган ізації. А вони, як відомо, необов'язково можуть
бути наділені правами юридичної особи. Напр иклад, відповідно до Закону України "Про і об'є днання громадян" від 16.06.1992 р. об'єднання
громадян можуть бути зареєс тровані і мати права
юридичної особи або ж функціонувати без де ржавної реєстрації і не мати прав юридичної ос оби. Останні, не можуть брати участь у цивільн ому обороті, разом з тим, на нашу думку, вони
можуть мати штат найманих працівників для
здійснення своєї діяльності.
Схожа ситуація складається і з державними
органами влади і місцевого самоврядування.
Державні органи не завжди асоціюються з юр идичними особами, але вони здійснюють упра вління працею, мають право найму працівників,
тобто вони є правосуб'єктними. Держава ж окреслює компетенцію органів державної влади й
управління у відповідних нормативних актах, що
визначають статус відповідних державних орг анів. У рамках цієї компетенції органи державної
влади і місцевого самоврядування від імені де ржави здійснюють права й обов'язки в сфері пу блічної влади. У приватноправовій сфері ці органи
наділені трудовою правосуб'єктністю і діють від
свого імені, а не від імені держави в цілому. Так,
Закон України "Про державну сл ужбу" від
16.12.1993 р. поширює на державних службовців
дію КЗпП України, з особливостями, що передб ачені даним законом. Закон України “Про прокур атуру України” від 15.11.1991 р. особливо підкре слює, що трудові відносини прокурорських праці вників регулюються законодавством України про
працю та іншими спеціальними актами.
Отже, можна зробити висновок, що підпр иємства, установи, організації як суб'єкти труд ового права виступають у ролі роботодавців, якщо
вони наділені трудовою правосуб'єктністю.
До роботодавців ст.21 КЗпП України ві дносить не тільки організації, але і фізичних осіб,
що застосовують найману працю на підставі тр у-
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дового договору. Виникає закономірне питання
про правосуб'єктність фізичної особи як робот одавця. Зазначена проблема була предметом обг оворення в науковій літературі в період прийняття
і дії КЗпП СРСР 1922 р. [5, с.10]. Надалі в радя нський період вона практично не досліджувалася.
До недавнього часу фізичні особи виступали в
ролі роботодавців тільки при укладенні трудов ого договору з громадянином в особистому дом ашньому господарстві. Такі договори регулюв алися спеціальним "Положенням про умови праці
осіб, що працюють у громадян на договірній о снові", затвердженим постановою Держкомітету
по праці СРСР і ВЦРПС від 28 квітня 1987 р. Ця
постанова зберігає свою силу і донині, у частин і,
що не суперечить чинному законодавству Укра їни. Разом з тим, назване Положення не містить
характеристики “работодавчої” правосуб'єктно сті громадянина, що застосовує найману працю на
підставі трудового договору. Згідно чинного з аконодавства фізичні особи - роботодавці мають
цивільну правосуб'єктність у повному о бсязі, з
моменту досягнення 18-річного віку чи з часу
вступу в шлюб. Разом з тим, у відповідності зі ст.
188 КЗпП України трудова правосуб'єктність в
повному обсязі виникає з 16 років, а за згодою
батьків чи законних представників з 14, 15 років.
У цьому зв'язку критерій 16 -літнього віку не має
юридичного значення ні з позиції КЗпП України,
ні з позицій ЦК України, де виділяється дієзда тність неповнолітніх у віці від 14 до 18 років (ст.
32 ЦК України). Усе це свідчить про необхі дність зміни вікових критеріїв дієздатності в зв'я зку з укладенням трудового договору.
Отже, можна зробити висновок, що у фіз ичних осіб - роботодавців цивільна і трудова пр авосуб'єктність виникають одночасно, однак ц ивільна правосуб'єктність ні в якому разі за змі стом не поглинає трудової правосуб'єктності. З агальна трудова правосуб'єктність фізичних осіб роботодавців, що використовують найману пр ацю в особистому домашньому господарстві, в иникає за умови настання цивільної п равосуб'єктності в повному обсязі.
Ведучи мову про правовий статус органів
роботодавця (уповноважений ним орган), нео бхідно, на нашу думку, в трудовому законодавстві
визначити правовий статус органа роб отодавця,
під яким належить розуміти керівника (одноособового чи колегіального органа), який пре дставляє інтереси роботодавця без спеціальних на
те повноважень відповідно до статутних докум ентів чи інших нормативних актів. Представн и-
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ком роботодавця може бути як його орган, так і
інша уповноважена на те роботодавцем особа.
Тепер перейдемо до питання щодо змісту і
меж трудової правосуб'єктності роботодавця.
Розкриваючи дане питання , треба підкреслити,
що зміст і межі трудової правосуб'єктності роб отодавця розвивалися від конкретного набору
критеріїв, таких як: господарський план підпр иємства, фонд заробітної плати, штатний розклад,
ліміту по праці та інших атрибутах централіз ованого регулювання економікою, до узагальн юючих критеріїв. При розробці таких узагальн юючих критеріїв трудової правосуб'єктності в те орії трудового права був визначений розумний і
раціональний підхід, цінність якого очевидна і
сьогодні. Відповідно до нього трудова правос уб'єктність підприємства, установи, організації
повинна бути погоджена з трудовою прав осуб’єктністю громадян. При цьому о бсяг трудової правосуб'єктності підприємств не міг бути
менше того комплексу прав і обов'язків, що з абезпечив би громадянам можливість реалізувати
їхнє право на працю, їхню трудову правозда тність [3, с.158,204]. Звідси випливає висновок:
визнаючи те чи інше підприємство суб'єктом
трудового права, держава, як мінімум, наділяє
його правами, необхідними для того, щоб воно
могло виступати як суб'єкт трудов их правовідносин [11,с.37-38].
У зв'язку з цим у літературі з трудового
права в зміст трудової правосуб'єкт ності включають: право формування колективу працівників,
самостійного прийняття і звільнення з роботи, а
також управління працею (організаційна ознака);
право мати фонд оплати праці і ним розпорядж атися (майнова ознака) [9, с.63 -64].
У деяких роботах цей п ерелік доповнюють.
Наприклад, О.Н. Бухаловський виділяє оперативний критерій, що пов'язаний із правом відкрити
рахунок у банку. Але цей критерій , на нашу думку, відноситься до цивільної правосуб'єктності
юридичних осіб, і не може бути визнаний як
критерій трудової правосуб'єктності роботода вця. Роботодавцем може виступати і громадянин
(фізична особа), що не має рахунку в банку. Т ому запропонований критерій не носить узагал ьнюючого характеру. Автори підручника “Труд ове право” за ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чан ишевої
"як елемент трудової правосуб'єктності робот одавця (власника підприємства) називають також і
здатність його нести відповідальність по зобов' язаннях, що випливає з факту участі в трудових і
інших відносинах, врегульованих трудовим
правом [10, c.103-105]. Ця ознака, на нашу дум-
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ку, не є кваліфікуючою, тому що в поняття прав осуб'єктності будь-якої галузі права включається не
тільки правоздатність і дієздатність, але і делікто здатність. Як немає права без обов'язку, так і немає
права й обов'язку без відповідальності.
І останнє питання, яке необхідно розглян ути - це момент виникнення і припинення труд ової правосуб'єктності роботодавця. У сучасних
підручниках трудового права, момент виникне ння трудової правосуб’єктності, як правило, зв одять до моменту державної реєстрації. Разом з
тим, сама по собі державна реєстрація юриди чних осіб визначає їх правосуб’єктність у цивіл ьному обігу. Цивільна правосуб’єктність є ум овою, передумовою для виникнення трудової пр авосуб'єктності роботодавця. Остання, на наш п огляд, виникає з моменту офіційної реєстрації р оботодавця в якості платника обов'язкових стр ахових внесків за найманих робітників у позаб юджетні фонди (Пенсійний фонд, Фонд соц іального страхування, Фонд зайнятості і Фонд
обов'язкового медичного страху вання).
Висновки. Роботодавець – це юридична
конструкція, "фікція", що позначає суб'єкта тр удового правовідношення і наділяється певними
ознаками. Ознаки роботодавця - це такі органічно властиві йому властивості, що необхідні й
одночасно достатні для тог о, щоб особа (організація, фізична особа) могла визнаватися суб'є ктом трудового права - роботодавцем. До таких
ми відносимо дві ознаки. По -перше, використання найманої праці на підставі трудового догов ору. Ця ознака охоплює і організаційний , і майновий критерій трудової правосуб'єктності робот одавця. І, по-друге, формальною ознакою, власт ивою роботодавцю, є його реєстрація як платника
обов'язкових страхових внесків до позаб юджетних фондів. Отже, під роботодавцем варто
розуміти підприємства, установи, організації та

фізичні особи, що використовують найману пр ацю на підставі трудового договору і зареєстров ані в якості платників обов'язк ових страхових
внесків у позабюджетні фонди.
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LEGAL CHARACTERISTIC OF AN EMPLOYER AS A SUBJECT OF LABOUR
RELATIONSHIPS
Summary
In this article the author gives a legal characteristic of an employer as a subject of labour law in terms
of the analysis of the legal status of an employer, revealing the content and limits o f his legal wrights in
different organizational forms of economy.
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ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК У ТРУДОВОМУ ПРАВІ
Постановка проблеми. Процес розбудови
незалежної, демократичн ої, правової української
держави висуває на перший план проблему ві дповідальності кожного суб’єкта права загалом, та
відповідальності професійних спілок як суб’єктів
трудового права, зокрема. Це пояснюється тим,
що повноцінне функціонування будь -якого
суб’єкта права в якості активного учасника су спільних відносин не можливе без встановлення
чітких меж його поведінки. Адже суспільство,
визнаючи за певною особою якість суб’єкта пр ава, наділяє її не тільки правами, але і певним к олом обов’язків, виконання яких не можливе без
юридичної відповідальності. З огляду на це, о дним із найважливіших засобів забезпечення пр авомірності поведінки суб’єктів права є закрі плення в законодавстві системи заходів юриди чної відповідальності за невиконання або ненал ежне виконання покладених на них обов’язків.
Складні політичні та соціально -економічні
процеси, які відбуваються у нашому суспіль стві,
активний розвиток трудового законодавства
змушують по – новому розглянути й проаналіз увати проблему відповідальності професійних
спілок як суб’єктів трудового права.
Ступінь наукової розробки проблеми.
В радянський період окремі аспекти відповідал ьності професійних спілок у трудовому праві
знайшли своє відображення у ряді наукових
праць, зокрема, Б.А.Архипової і Л.М.Писарєвої
[9, с.168], О.В. Смирнова [13, с.19], І.О. Снігірьової [14, с.98-99] та ряду інших вчених.
На сьогодні проблема відповідальності
профспілок як суб’єктів трудового права під рі зними кутами зору розглядається у багаточисл енних працях як українських, так і російських науковців, зокрема, Н.Б. Болотіної [10, с. 616], Р.З.
Лівшиця [16, с. 46-47], В.І. Прокопенка [12,
с.108], І.О. Снігірьової [14, с.94 -95], Є.Б. Хохлова [11, с.291,456-459], Н.М. Хуторян [18, с.166-178]
та інших. Указаними авторами досліджуються пр облемні питання, пов’язані із запровадженням і нституту юридичної відповідально сті профспілок,
практикою застосування даної відповідальності, а
також аналізуються основні тенденції розвитку
законодавства у зазначеній сфері.
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Мета статті. Автор ставить за мету на о снові досягнень науки трудового права розкрити
сутність відповідальності профспілок у трудов ому праві в сучасних умовах, виявити та проанал ізувати актуальні проблеми у даній сфері та вне сти відповідні пропозиції щодо удосконалення
чинного законодавства.
Виклад основного матеріалу дослідже ння. Перш за все наголосимо на тому, що у радянський період професійні спілки як суб’єкти тр удового права на законодавчому рівні були позб авлені обов’язку нести юридичну відповідал ьність
за невиконання чи неналежне в иконання своїх
обов’язків. Зокрема, Кодексами законів про пр ацю УРСР 1922 р. [3] (ст. 20) та 1971 р. [4] (ст.
20) прямо було передбачено, що профспілки зв ільнялись від матеріальної відпов ідальності за
колективними договорами. У зв’язку із цим у
науковій літературі відзначалось, що відсутність
заходів державного примусу по відношенню до
профспілок з метою стимулювати їх до викори стання зазначених прав - обов’язків, було суттєвою особливістю станов ища профспілок як
суб’єктів трудового права [14, с.98]. Наголош увалось також на тому, що комітети профспілок за
невиконання суспільно -моральних зобов’язань,
несли моральну відповід альність перед своїми
виборцями (трудовими колектив ами) і вищими
профспілковими органами [9, с. 168].
Проте в кінці сімдесятих років минулого
століття О.В.Смирновим на якісно новому рівні
була розглянута проблема відповідальності пр офесійних спілок. Зокрема, вчений наголошував
на тому, що не можна задовольнятися лише м оральною відповідальністю профспілкового орг ану перед профспілковою організацією, що його
обрала. Така відповідальність, на думку автора,
була не достатньо дієвою і не вирішувала прав ової суті проблеми. Тому О.В.См ирнов зауважував, що за невиконання юридичних обов’язків
повинна наставати саме юридична, а не будь –
яка інша відповідальність. У зв’язку з цим, на
його думку, враховуючи специфіку профспілк ового органу як органа громадськості, який упо вноважений і зобов’язаний реалізовувати права й
інтереси трудового колективу робітників і службовців, доцільно було б розробити і законода вчо
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закріпити специфічні форми суспільно -юридичної відповідальності цього органу перед ві дповідним трудовим колективом [13, с.19]. І хоча
автор не розкрив, що він розуміє під “специфі чними формами суспільно -юридичної відповідальності”, у даному разі необхі дно повністю підтримати точку зору Є.Б. Хохлова, яка п олягає у
тому, що сама по собі ідея про необхі дність
встановлення можливості відповідальності профспілки як невід’ємної якості, яка прит аманна
суб’єкту права, повністю правильна [11, с.457].
Аналізуючи проблему юридичної відпов ідальності профспілок, Є.Б. Хохлов відзначає,
якщо у попередніх соціально – політичних умовах відсутність можливості юридичної відпов ідальності профспілок компенсувалась по суті н елегальною, але надзвичайно авторитетною сист емою персональної партійної відповідальності, то в
сучасних умовах, коли соціальне значення про фспілок є значним , а партійний контроль є відсу тнім , їх існування на правах “ недосуб’єкта” навряд
чи може бути терпимим [11, с.458].
Наведена позиція Є.Б.Хохлова заслуговує
на підтримку, адже кожний суб’єкт права, нез алежно від галузевої належності, за невиконання
чи неналежне виконання своїх обов’язків завжди
повинен відповідати у відповідності з нормами
чинного законодавства, що може розглядатись в
якості важливої гарантії їх законної діяльності.
І, зокрема, це безпосередньо стосується профсп ілок, функціонування яких, на сьогодні спрям оване на представництво та захист прав і зако нних інтересів працівників у відносинах із екон омічно могутнішою стороною трудових відносин
– роботодавцем.
На сучасному етапі в результаті удоскон алення діючих та прийняття пакету нових норм ативно-правових актів вперше за багато десят иліть на законодавчому рівні була передбачена
відповідальність професійних спілок як суб’єктів
трудового права. Першим важливим кроком на
шляху до розбудови інституту юридичної відп овідальності профспілок стало прийняття Закону
України “Про колективні договори і угоди” від 1
липня 1993 р. [6]. Відповідно до зазначеного З акону особи, які представляють профсп ілки несуть відповідальність за ухилення від участі в
переговорах (ст. 17 Закону); за порушення і н евиконання колективного договору, угоди (ч. 1 ст.
18 Закону); за ненадання інфо рмації, необхідної
для колективних переговорів і здійснення кон тролю за виконанням колективних договорів, угод
(ст. 19 Закону) у вигляді штрафу та дисципліна рної відповідальності.

Отже, як випливає із зазначених вище норм
відповідальність за законодавством про колект ивні договори і угоди несуть не професійні спілки,
а особи, які їх представляють. Проте, зауважимо,
що відповідно до ст. 12 КЗпП, ст. ст. 3, 4 Закону
України “Про колективні договори і угоди” від 1
липня 1993 р. сторонами колективних договорів,
угод виступають професійні спілки, об’єднання
профспілок. Тому, враховуючи дан у обставину,
на нашу думку, саме професійні спілки, беручи
на себе відповідні зобов'язання, як сторона кол ективного договору чи угоди повинні нести ві дповідальність за невиконання або неналежне в иконання взятих на себе зобов’язань, а не особи,
які їх представляють. З огляду на це необхідно
внести зміни до ст. ст. 17, 18, 19 Закону України
“Про колективні договори і угоди” від 1 липня
1993 р., поклавши безпосередньо на професійні
спілки обов’язок нести відповідальність за пор ушення, невиконання відповідних правових норм.
У даному аспекті заслуговує на увагу поз иція Н.Б. Болотіної і Г.І. Чанишевої, яка полягає в
тому, що саме трудовий колектив є головним
виконавцем умов колективного договору і пов инен нести повну відповідальність за таке вик онання [15, с.469]. Загалом погоджуючись з нав еденою точкою зору, на нашу думку, на сучасн ому етапі необхідно враховувати ряд важливих
моментів. По-перше, на сьогодні на законода вчому рівні чітко не визначений правовий ст атус
колективу найманих працівників як суб’єкта
трудового права. Адже діяльність трудових к олективів як учасників трудових відносин рег улюється Законом СРСР “Про трудові колективи і
підвищення їх ролі в управлінні пі дприємствами,
установами, організаціями”, який був прийнятий
ще 17 червня 1983 року [5]. Більш ість норм зазначеного акта застарілі і не відповідають реаліям сьогодення. Тому, перш за все, необхі дно
чітко окреслити роль і місце колективів найм аних працівників у системі трудових відносин
шляхом прийняття нового спеціального Закону
України “Про колективи найманих працівників”,
який дозволив би вирішити дане п итання. Подруге, діючим трудовим законодавством не п ередбачений механізм притягнення трудових к олективів до матеріальної відповідальності за п орушення й невиконання норм трудового закон одавства, у тому числі умов колективних догов орів, що унеможливлює на практиці застосування
такої відповідальності.
Враховуючи наведене, на нашу думку, п еред
прийняттям нового Трудового кодексу Укр аїни
потрібно спочатку на законодавчому рівні виріш и-
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ти зазначені актуальні проблеми та внести відповідні зміни до ч. 1 ст. 18 Закону України “Про к олективні договори і угоди” від 1 липня 1993 р.,
оскільки механічне внесення змін у діючі норми не
дозволить чітко вирішити дану проблему.
Закон України “Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності” від 15 вересня 1999
р. [8] (ч. ст. 26) закріпив за профспілками, їх
об’єднаннями право представляти інтереси пр ацівників при вирішенні колективних трудових
спорів (конфліктів). Як сторона колективних
трудових спорів (конфліктів) професійні спілки,
їх об’єднання наділені не тільки правами, але й
певним колом обов’язків, за невиконання яких до
них можуть застосовуватись заходи юридичної
відповідальності, визначені Законом України
“Про порядок вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів)” від 3 березня 1998 р. [7].
Зокрема, ч. 2 ст. 34 Закону передбачено, що зб итки, заподіяні власнику або уповноваж еному ним
органу (представнику) страйком, який був в изнаний судом незаконним, відшкодовуються о рганом, уповноваженим найманими працівниками
на проведення страйку, у розмірі, визначеному
судом (у межах коштів і майна, що йому нал ежать). Проте у даному разі зауважимо, що вказ аний вид юридичної відповідальності профсп ілок
неоднозначно розглядається у науковій літерат урі. Так, Н.М.Хуторян вважає, що наймані пр ацівники уповноважують профспілкову чи і ншу
організацію лише на представництво їх інтер есів, які уповноважують на представництво інт ересів найманих працівників свій о рган. Оскільки
рішення про оголошення та про припинення чи
скасування страйку (ч. 3 ст. 23 Закону) прийм ається самими найманими працівниками, а не о рганом уповноваженим найманими працівниками
на проведення страйку, то і відшкодовувати зб итки, завдані незаконним страйком, повинні на ймані працівники як сторона колективн ого трудового спору [18, с.172]. Уповноважена профспі лкова організація чи уповноважений найманими
працівниками орган, на думку автора, можуть
виступати стороною матеріальної відповідальн ості у разі заподіяння шкоди роб отодавцеві лише
в єдиному випадку – за перевищення повноважень при вирішенні колективного трудового
спору, наданих йому найманими пр ацівниками
[18, с.173]. На нашу думку, на суча сному етапі
для розв’язання даної проблеми необхідно заст осовувати підхід, який був запропон ований нами
до розв’язання проблеми, пов’язаної з відповід альністю профспілок за порушення або невик онання колективних договорів. Тобто перш ніж
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вносити зміни до законодавства і позбавляти
профспілки обов’язку нести дану відповідал ьність, необхідно чітко визначити правовий статус
колективів найманих працівників та розробити й
запровадити дієвий механізм матеріальної відп овідальності зазначених суб’єктів трудового пр ава. Адже сьогодні саме професійні спілки вист упають у якості реального гаранта забезпече ння
виконання як відповідних зобов’язань за колективними договорами й угодами, так і вимог з аконодавства, яке визначає порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів), і до
яких, у випадку порушення відповідних прав ових норм, на практиці можуть бути застосовані
заходи юридичної відповідальності.
У даному аспекті дещо спірн а позиція
В.Прокопенка, який наголошував на тому , що
наявність такої відповідальності при колекти вних трудових спорах (конфліктах) значно підр иває майновий стан профспілкових організацій і
обмежує їх права на участь у всіх заходах щодо
захисту інтересів працюючих [12, с.108]. Однак
варто наголосити, що даний вид юридичної ві дповідальності профспілок не обмежує їх права в
сфері представництва й захисту інтересів найм аних працівників, а виступає на сучасному етапі
в якості важливого засобу запобігання вини кненню необґрунтованих та незаконних страйків.
Загалом, враховуючи важливість інституту
юридичної відповідальності професійних спілок,
на нашу думку, необхідно доповнити Закон
України “Про професійні спіл ки, їх права та гарантії діяльності” від 15 вересня 1999 р. [8]
окремою статтею, яка спеціально була би пр исвячена даному питанню, виклавши її у т акій
редакції: “За порушення, невиконання Конст итуції України, законів та підзаконних нормати вно-правових актів, зобов’язань за колективн ими
договорами, угодами професійні спілки н есуть
відповідальність відповідно до норм чинного з аконодавства”.
Висновки. Проведений аналіз чинного трудового законодавства переконливо довів, що у
зв’язку з радикальними змінами в усіх сферах суспільного життя, сьогодні нагальною є потреба як існого оновлення інституту юридичної відповідал ьності професійних спілок, який би, відп овідаючи
реаліям сьогодення, по-перше, став дієвим засобом, гарантією правомірності їх ді яльності і, по –
друге, сприяв визначеності їх правового становища
як організацій, покликаних представляти й захищ ати права та законні інтереси працівників. Саме така
концепція юридичної відповідальності професі й-
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них спілок повинна бути закладена в новому Тр удовому кодексі України.
Список літератури
1. Конституція України. – К.: Офіційне
видання Верховної Ради України, 1996. – 120 с.
2. Кодекс законів про працю України:
Чинне законодавство зі змінами та допов. на 1
квіт. 2005 р. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. –
112 с.
3. Кодекс законів про працю УРСР 1922
р. // ЗУ УСРР. – 1922. – № 52. – ст. 751.
4. Кодекс законів про працю УРСР 1971
р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1972. – №
23. – ст. 187.
5. Закон СРСР “Про трудові колективи і
підвищення їх ролі в управлінні підприємствами,
установами, організаціями” від 17 червня 1983
року // Відомості Верховної Ради СРСР. – 1983.№ 25. – ст. 382.
6. Закон України “Про колективні договори
і угоди” від 1 липня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993 . – № 36. – ст. 361.
7. Закон України “Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів) від 3
березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради
України. – 1998. – № 34. – ст. 227.
8. Закон України “Про професійні спілки,
їх права та гарантії діяльності” від 15 вересня
1999 р. // Відомості Верховної Ради України. –
1999. - № 45. – ст.397.
9. Архипова Б.А., Писарева Л.Н. Колле ктивный договор и профком. – М.: Профиздат,
1988. – 176 с.

10. Болотіна Н.Б. Трудове право України:
Підручник. - К.: Вікар, 2003. – 725 с.
11. Курс российского трудового права. В 3
т. Т. 1: Общая часть / Под ред. Е.Б. Хохлова. –
СПб.: Из – во С. – Петербургского ун – та, 1996.
– 573 с.
12. Прокопенко В. Правове становище
професійних спілок: сьогодення і перспективи //
Право України. – 1999. – № 6. - С. 106 - 108.
13. Смирнов О.В. Особенности правого
положения советских профсоюзов в условиях
развитого социалистического общества // Про фсоюзы и трудовое право: Сборник научных тр удов / Высшая школа профсоюзного движения
ВЦСПС. – М.: Профиздат, 1979. – С. 12 – 20.
14. Снигирёва И.О. Профсоюзы и труд овое
право. – М.: Юрид. лит-ра, 1983. – 178 с.
15. Трудове право України: Підручник / За
ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. – 2-ге вид.,
стер. - К.: Знання, КОО, 2001. – 564 с.
16. Трудовое право России. Учебник для
вузов / Ответ. ред. Р.З. Лившиц, Ю.П. Орлов ский. – М.: Издательская группа ИНФРА -М –
НОРМА, 1998. – 480 с.
17. Трудовое право. Учебник / Ответ. ред.
проф. О.В. Смирнов. – Издание четвертое, переработанное и дополненное. – М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2001. – 448 с.
18. Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми
матеріальної відповідальності сторін трудових
правовідносин: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,
2002. – 264 с.

Стаття надійшла до редколегії 19 січня 2005 року.
Рекомендована до опублікування у «Віснику» членом редколегії О.В.Гетманцевим.
V.A. Sherban
THE NOTION AND PECULIARITIES OF LEGAL RESPONSIBILITY
OF TRADE UNIONS IN LABOR LAW
Summary
The present article is dedicated to the analysis of the problems connected with establishing of the inst itute of legal responsibili ty of trade unions and practice of its application. A special attention has been paid to
the need of improvement of the institute of legal responsibility of trade unions. The author concludes that the
new concept of legal responsibility of trade unions sho uld be elaborated by creating of the new labor code of
Ukraine.
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СУДОВА ПРАКТИКА В СИ СТЕМІ ДЖЕРЕЛ ЦИВІЛЬН ОГО
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Актуальність теми наукового досл ідження. Побудова правової держави, демок ратизація всіх сфер життя нашого суспільства супр оводжується зміцненням судової влади. Світовий
досвід підтверджує, що правова держава може
існувати тоді, коли в країні функціонує сильна та
незалежна судова влада. Основне призначення
судової влади полягає в забезпеченні демократичних принципів, гарантуванні захисту основних
прав та свобод людини, зміцненні авторитету
права та розкритті його пот енціалу.
Основою розвитку та функціонуванню с удової влади повинна становити судова незале жність та досконале матер іальне і процесуальне
законодавство. Судові форми вирішення конфл іктів набувають неабиякого поширення. Цьому
сприяє авторитет суду, його професійність і
справедливість. Останнім часом на зростання
авторитету судової влади та судової форми зах исту впливає і процес розвитку системи міжнар одних судів в системі яких важливе місце посідає
Європейський Суд з прав людини (Страсбург,
Франція). На перше місце поступово виходять не
державні чи політичні інтереси, а загальнолю дські цінності. Тому серед основних завд ань судової влади повинен бути захист прав, свобод ос оби, інтересів суспільства і держави шляхом зді йснення правосуддя в порядку цивільного суд очинства. Але на стан ефективності судового з ахисту впливає і досконалість законодавства, його
стабільність та визначеність. Не зважажючи на
велику кількість законів і підзаконних нормати вно-правових актів, прийнятих за часи незалежн ості України, можна стверджувати, що в суддів,
які розглядають і вирішують справи в порядку
цивільного судочинства, відсутня стабільна і повна правова основа. Динамізм сучасного розви тку політичного, економічного та соціального
життя породжує конфлікти , які не завжди врегульовані нормами матеріального права, також і снують прогалини при застосуванні процесуал ьного законодавства. У зв’язку з цим виникає питання про роль судової пра ктики у подоланні
недоліків у праві, визначення ролі і місця судової
практики в системі джерел цивільного процесу ального права України. Тому існує проблема на уково-практичного характеру, яка пов’язана з в и54

значенням меж і можливостей впливу судової
практики на процес правотворчості та правоз астосування в Україні.
Метою даного дослідження є проведення
аналізу впливу судової практики на процес пр авотворчості і динаміку судочинства в цивільних
справах та місця судової практики в системі
джерел цивільного процесуального права Укра їни з позиції сучасного цивільного процесуальн ого законодавства, потреб судової практики та
існуючих поглядів в науці цивільного процесу ального права.
Ступінь наукової розробки теми. Дослідженню судової практики (судового прецеденту)
приділяли увагу відомі процесуалісти доревол юційного періоду (до 1917 року), зокрема:
В.М.Гордон, Є.В. Васьковський, Н.А. Коркунов,
Н. Малишев, Г.Ф. Шершеневич та інші. Аналіз
здійснювався у напрямку : з’ясування с утності та
змісту судової правотворчості; визначенню пр ироди судової практики; значимість судової пра ктики тощо. У радянські та пострадянські періоди
питаннями судової практики займалися теорет ики права С.С. Алексеев, С.Н. Братусь, А.Б. Ве нгеров, С.Л. Зівс, М.І. Козюбра, М.Н. Марченко,
В.С. Нерсесянц, П.М. Рабінович, Л.С. Явич та
інші. Серед представників на уки цивільного
процесуального права, які розробляли питання
джерел цивільного процесу, місця судової пра ктики в їх системі можна назвати М.С. Авдюкова,
В.М. Жуйкова, А.А. Мельнікова, В.М. Семенова,
М.К. Треушнікова, В.М. Шерстюка, Я.Ф. Фарх тдінова, В.М. Щеглова, В.В. Яркова та інших. О сновний аспект у їх дослідженнях робився на м ожливості використання судового прецеденту в
практичній діяльності суду, рол і та значенні постанов та роз’яснень Пленуму Верховного Суду,
про виділення судової практики як самостійного
джерела цивільного процесуального права. Незважаючи на це, на сьогодні залишаються спі рним,
насамперед, основне питання цієї пр облеми : чи є
судова практика джерелом цивільного процесуал ьного права, її значення в судовій діяльності, осо бливості даного джерела. З’ясування цих п итань
носить дискусійний характер.
У науці цивільного процесуального права
все більше набуває ідея про необхідність визна н-
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ня судової практики у якості самостійного дж ерела цивільного процесуального права, даються
її поняття та виділяються особливості, обґрунт овуються підстави її запровадження у практичну
діяльність суддів.
Виклад основного матеріалу. Питанням
судової практики (судового прецеденту), як одному з найдавніших джерел права, приділялася
досить прискіплива увага представниками юр идичних наук дореволюційного періоду (до 1917
року). Центральне місце в їх наукових досл ідженнях знаходилися проблеми поняття судової
практики. Аналізуючи праці представників теорії
права, науки цивільного процесуального права ,
можна зазначити, що судова практика з аймала
важливе місце в наукових дослідженнях, але при
цьому існували досить різноманітні пі дходи до її
поняття та місця в системі дже рел права. Так, на
думку видатного науковця дореволюційного п еріоду Г.Ф. Шершеневича, судова практика розглядалася як „правило, яке створюється судом
при постановленні рішення”. При цьому наук овець ставив знак рівності між „судовим прецед ентом” та правовим звичаєм [17, с.86-87]. Аналогічних поглядів дотримувалась більшість вчених
того періоду, які займалися проблемами те орії
джерел права та місця в ній судової пра ктики. Але
були й інші погляди, так Л.І. Петраж ицький,
Н.М.Коркунов, розглядаючи співвідношення судової практики з правовим звичаєм, першій н адавали
перевагу і при цьому вони вважали, що їх не можна повністю ототожнювати, оскільки звичай фо рмується тривалий час безсвідомо, без мети створ ити право, а судова практика містить вольові, ціле спрямовані елементи реалізації права [6, с.357].
Ведучи мову про поняття судової практ ики
в її трактуванні представниками науки цивільн ого процесуального права, т реба зауважити, що ті
наукові доробки представників, у першу чергу
теорії права, були перенесені повністю на цивільний процес. Що ж до поняття судової практики, її місця в системі джерел цивільного проц есуального права, то переважна більшість проц есуалістів виділяли судову практику як окремий
вид джерела цивільного процесуального права,
поряд із законом, але відносили її або до допоміжного джерела цивільного процесу, оск ільки
„роз’яснення Сенату при вирішенні справи в к асаційному порядку набували обов’язковості для
всіх судових установ... і повинні братися до уваги всіма нижчестоящими судами”, а судова пра ктика первинних судів відносилася до суд ових
звичаїв, яка формується через застосування пр авових звичаїв [2, с.12], або розглядали с удову

практику лише в рішеннях касаційного Сенату,
за якими визнавалося значення, рівне значенню
закону, обґрунтовуючи це ст.815 Статуту про
цивільне судочинство (1864 рік) за якою кас аційний Сенат публікував свої судження, що мі стилися в його актах, з метою єдиного тлумачення
та застосування законів [8, с.77-84], або повністю
ототожнювалися з цивільними процесуальними
звичаями, під якими розуміли „вироблені пра ктикою і застосовані в силу свідомої необхідності
їх дотримання, норми, які визначають цивільні
процесуальні відносини” [13, с.25]. При цьому
такі процесуальні звичаї поділялися на два види:
самостійні, які можуть заміняти з акон, і допоміжні, які доповнюють закон. Основу цивільної
процесуальної практики становлять рішення п овітових судів, у всіх інших судах звичай відіграє
другорядну роль після закону. Формування суд ової практики через тлумачення закону в ухвалах
та рішеннях касаційного Сенату були основою
теорії про судову практику як джерело цивільн ого процесуального права в працях А.Х. Гольм стена, Т.М. Яблочкова [3, с.5,20; 18, с.29].
Отже, в дореволюційний період (до 1917 р оку) судова практика визнавалася джерелом цивіл ьного процесуального права, але процесу алісти
вкладали різний зміст в її поняття, існували різні
погляди на її процес формування та значе ння.
Післяреволюційний період питанням суд ової практики не приділялася увага. Майже до 50 х років ХХ століття наука цивіл ьного процесуального права була поставлена в залежність від
цивільного права, а її функція зводилася до ро зробки практичних рекомендацій судовим орг анам. Судова практика (прецедент) розглядалася
як прояв буржуазної ідеології, яка підриває осн ови „соціалістичної законності”.
У радянський і пострадянський періоди а ктивізується наукова думка у напрямку досл ідження проблемних питань цивільного процес уального права, у тому числі стосовно джерел, їх
форм вираження, поділу на види., В.Н.Щеглова,
В.В. Яркова та інших. В цілому можна виділити
на сьогодні два погляди на місце судової практики в системі джерел цивільного проц есуального
права: представники першого напрямку вваж ають, що судова практика не є джер елом права,
але вбачають у ній фактори, які впливають на
авторитет права [1, с.136; 11, с.41], а інші хара ктеризують її як джерело права [4, с.43; 5, с.17 -23;
15, с.45 та ін.]. В основі розм ежування цих двох
напрямків лежать дискусії навколо т аких питань,
як: допустимості судової правотво рчості поряд з
правотворчістю парламенту; значимість судової
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практики як регулятора суспіл ьних відносин та її
самостійність як джерела права; спі ввідношення
судової практики, як джерела права з прецеде нтом, з яким вона часто ототожнюється, співві дношення з іншими джерелами права; юридична
сила судової практики та її юридична природа та
ін. [10, с.378]. Загальною серед наведених пр облем є питання про визнання с удової практики у
якості самостійного джерела цивільного проц есуального права. Тривалий час у радянські часи
офіційною була визнана концепція, відповідно
до якої „соціалістичне право взагалі, а радянське ,
зокрема, не може розглядати судовий прецедент
у якості джерела права, оск ільки це пов’язувалося: а) з порушенням соціалі стичної законності...;
б) з можливим судовим свавіллям. ..; в) з підривом або з послабленням прав отворчої діяльності
законодавчих органів [10, с.379]. Наведена точка
зору була домінуючою. Хоча деякі науковці,
практики визнавали судову практику у якості
джерела права, яка існувала у формі постанов та
роз’яснень Пленуму Верховного Суду СРСР (та
союзних республік), а також у формі безпосере днього використання судами опублікованих мат еріалів (рішень, ухвал) колегій з цивільних справ
та Пленуму Верховних Судів СРСР та союзних
республік. Обґрунтовувалося це тим, що в практичній діяльності судді керувалися актами вищест оящих судів при вирішенні аналогічних ситуацій.
Часто судді нижчестоящих судів у своєму рішенні
робили посилання на відповідні пункти постанов
та роз’яснень Пленумів Верховного Суду СРСР та
УРСР. Тобто опубліковані матеріали судової практики здійснювали безпосередній вплив на нижче стоящі суди при вирішенні типових цивільних
справ, слугуючи при цьому своєрідним орієнтиром
з питань тлумачення та застосування права.
В останні роки зросло значення судової
практики. Юристи вивчають не лише діюче з аконодавство, а й матеріали судової практики.
Акти судових органів займають своєрідне місце
в системі джерел права [7, с.14]. На наш погляд ,
така специфіка судової практики полягає у її
значенні, а саме: 1) здійснює поз итивний вплив
на вироблення єдиних правил поведінки у одн отипних фактичних ситуаціях; 2) сучасне закон одавство характеризується великою кількістю з аконів, які містять не чіткі п оложення, або взагалі
не регулюють ті суспільні відносини, з яких в иник конфлікт. Тому цілий ряд положень норм ативних актів вимагають конкретизації в судовій
практиці; 3) судова практика слугує важливою
основою для подальшого вдосконалення діючого
законодавства (матеріального і процес уального).
56

Саме недоліки законодавства можна вияви ти через конфліктні ситуації, які вирішуються судами.
В системі судової практики важливе місце
відводиться рішенням Конституційного Суду
України, правовою основою діяльності якого є
Конституція України, Закон України „Про Ко нституційний Суд України” (від 1 6.10.1996 р.).
Зазначимо, що в теорії права, галузевих науках
формуються власні підходи до природи актів
Конституційного Суду України та їх місця в си стемі джерел права. Вважаємо, що для цив ільного
процесу акти Конституційного Суду України п овинні розглядатися у якості джерела права. Ко нституція України визначила, у рамках нашої пр облеми, два напрямки діяльності Констит уційного
Суду України, а саме: вирішення питань про відповідність законів та інших правових актів Конст итуції України і надання офіційного т лумачення
Конституції України та законів України (ст. 147
Конституції). Аналогічні положення містяться у
ст.ст. 13,61, 62 Закону України „Про Конституці йний Суд України”. Такі акти належить віднести до
джерел цивільного процесу.
В цілому рішення Конститу ційного Суду
характеризуються нормативністю. Нормативний
характер рішень Конституційного Суду полягає
у тому, що: по-перше, вони носять загальний х арактер; по-друге, це багатократне їх застосува ння; по-третє, мають імперативний характер. То бто, Конституційний Суд здійснює правотво рчу
діяльність шляхом тлумачення Конституції та
законів, наповнює їх офіційним змістом, який
має юридичну силу. Тому така діяльність Ко нституційного Суду повинна розглядатися як по вноцінне джерело цивільного процесуального
права. Для цивільного процесу акти Констит уційного Суду слугують основою для судової ді яльності при вирішенні цивільних справ. Потрібно погодитися з Ж.І. Овсен’яном, що особлива
юридична сила рішень органів конституційної
юрисдикції яка відрізняє їх від актів суді в загальної юрисдикції, та інших судових органів і
водночас зближує з актами законодавства зумо влена тим, що рішенням цих органів з конкретних
справ надається характер юридичного прецеде нту, тобто все-таки нормативна якість [14, с.115].
На наш погляд, у структурі судової практики потрібно виділяти практику Європейського
Суду з прав людини. Юрисдикція Європейського
Суду з прав людини з недавнього часу пошир юється і на Україну. Це дає можливість розглядати
його рішення як складову частину судової пра ктики. Вітчизняна правозастосовча практика (при
чому не лише в судах) поступово йде по шляху
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використання правил, сформульованих у рішенні
Європейського Суду з прав людини, у якості
обов’язкових правил поведінки у типових ситу аціях. Вважаємо, що в демократичному су спільстві національні суди при розгляді справ повинні
приймати до уваги рішення Європейського Суду
з прав людини. Завдяки цьому буде забезпечено
гармонізація права ЄС і національного закон одавства України.
До судової практики слід віднести керівні
роз’яснення Пленуму Верховного Суду України,
рішення судів загальної юрисдикції.
Основне призначення роз’яснень Пленуму
Верховного Суду – це тлумачення законів, яке
здійснюється у формі роз’яснення закону і у ф ормі правових позицій. Такі форми, у яких закріплюються тлумачення положень Конституції, мат еріального і процесуального законодавства Плен умом Верховного Суду, містять певні правила пов едінки (норми), якими суди загальної юрисдикції
керуються при вирішені цивільних справ.
Важливе значення мають опублікована
практика Верховного Суду. Хоча вона не розгл ядається в науці цивільного процесуального права
у якості джерела права, але мусимо визнати, що
нижчестоящі суди керуються такими матеріал ами при вирішенні аналогічних справ.
Можна також стверджувати, що у рішенн ях
нижчестоящих судах системи загальної юрисд икції є прояви елементів судової практики, оскіл ьки ці суди також вправі давати неофіційне тл умачення Конституції і законів України, застос овувати аналогію права і аналогію закону, обґру нтувати свої рішення, виходячи з норм етики та
моралі. Формально судовий прецедент може
створюватися судом будь-якої інстанції. Але в
сучасних умовах лише рішення апеляційної і нстанції може набувати сили прецедент у.
Суди загальної юрисдикції , ухвалюючи
рішення, ухвалу, стають творцями норм індивідуального характеру, які здійснюють суттєвий
вплив на правові відносини. Акти суду є кінц евим пунктом, де право набуває своєї реалізов аності, конкретизації. Тлумачачи закон, суддя н аповнює його новим змістом. Але при цьому не
можна виходити за межі регулюючого впливу
закону, не порушувати принципи права, права та
інтереси особи, держави.
Отже, судова практика повинна бути в изнана джерелом цивільного процесу. Даний вид
джерел цивільного процесуального права треба
розглядати як особливий, я кий з часом повинен
набути більш цивілізованої форми, з урахуванням світового досвіду.

Висновки. Для судової практики характе рно: а) судова практика є наслідком формування
акту правосуддя; б) судова практика повинна
формуватися на підставі Конституції та законів
України і не повинна їм суперечити; в) в основі
формування судової практики покладена діял ьність суду по тлумаченню Конституції, законів
України, застосуванню аналогії права і аналогії
закону; г) повинні існувати межі формування
судової практики, щоб не проявлялося судове
свавілля; д) судова практика є формою судової
правотворчості, в процесі якої створюються н орми адресовані невизначеному колу осіб; ж) м ожуть бути застосовані протягом тривалого пер іоду до однотипних ситуацій. Під судовою практикою слід розуміти правові висновки, судження
суду (судових органів) по конкретним юриди чним справам, які оформляються у відповідних
судових актах і містять правила поведінки, які
набувають обов’язковості при вирішенні тип ових ситуацій.
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O.V. Getmantsev
THE COURT PRACTICE AS A SOURCE OF CIVIL PROCEDURAL LAW
Summary
In the article the fundamental questions and characteristic features of court practice are investigated on
the basis of modern achievements in science. The author believes that we have to complete the system of
different sources in civil procedural law with court practice.
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ДІЯ НОРМ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ЗА КОЛОМ ОС ІБ
Постановка проблеми. Як свідчить аналіз
чинного українського законодавства та міжнар одних нормативно-правових актів, ратифіков аних
Верховною Радою України, велика кіл ькість
норм різної галузевої належності так чи і накше
присвячена визначенню кола тих осіб, які підп адають під їх дію. Так, згідно зі ст. 8 Загал ьної
декларації прав людини кожен має право на ефективне поновлення у своїх правах компетентн ими національними судами у разі порушення о сновних прав людини, наданих законом. Таке п оложення практично відтворене у Ко нвенції про
захист прав та основних свобод людини (Рим,
1950), яка передбачає, що кожна особа при вирішенні спору щодо її цивільних прав та обов’язків
має право на справедливий і відкр итий розгляд
незалежним і безстороннім судом. Стаття 55
Конституції України проголошує, що права і
свободи людини та громадянина захищ аються
судом. Логічним продовженням указаних тверджень є ч.1 ст.3 нового Цивільного процесуал ьного кодексу України (далі – ЦПК), в якій закріплено, що кожна особа має право звернут ися до
суду за захистом своїх порушених, нев изнаних
або оспорюваних прав, свобод чи інтер есів. Це
суб’єктивне цивільне процесуальне право реал ізується конкретним суб’єктом цивільних проц есуальних правовідносин шляхом участі в цивіл ьному процесі [20, c.140].
Всі зазначені положення, безумовно, лише
опосередковано встановлюють межі чинності
норми цивільного процесуального права за к олом осіб. Водночас, попри дублювання змісту та
тотожність за змістом наведених статей, нео бхідно зауважити, що чіткого формулювання, як
же поширюють свою дію норми цивільного пр оцесуального права України стосовно пе вних осіб
у жодному із законодавчих джерел цивіл ьнопроцесуального права не міститься. Все це в с укупності лише посилює актуальність даного на укового дослідження.
Мета дослідження. З огляду на все вище
наведене основними завданнями цієї статті мо жна виділити такі: шляхом співставлення й ан алізу
норм ЦПК України та інших нормати вноправових актів виявити основні суперечливі п оложення законодавства, що стосуються дії норм
цивільного процесуального права за колом осіб;

на основі проведеного дослідження вироб ити
способи вдосконалення цивільного процесуал ьного законодавства нашої держави шляхом вн есення відповідних змін до Цивільного процесу ального кодексу України.
Ступінь наукової розробки проблеми. Поряд з цим, немає підстав скаржитися на недоста тність розгляду окресленої проблеми наукових пр ацях, де вчені окремо зупиняються на д ослідженні
дії норми права в часі, просторі та за колом осіб.
Прогалиною, на нашу думку, виступає саме нед остатність і деяка поверхневість у характеристиці дії
норми цивільного процесуального права стосовно
конкретних суб’єктів цивільного процесу. Тому
науково-теоретичною базою даного дослідження
стали положення праць теоретиків права (напр иклад С.С.Алєксєєва, Ю.А.Дмітрієва, В.В.Хропа нюка та ін.), дослідників цивільного процесуальн ого права України (таких як В.В.Комаров, М.Й.Ште фан, Л.С.Фединяк тощо) та інших держав (зокрема,
М.А.Вікут, І.М.Зайцев, А.А.Мельніков, М.С.Шак арян, М.К.Треушніков, Н.М.Коршунов, П.Ф.Єлі сейкін, Ю.Л.Марєєв та ін.).
Виклад основного матеріалу дослідже ння. Загальновідомо, що напрацювання в загал ьній теорії права беруться за основу в дослідже ннях відповідних юридичних питань іншими гал узями права. Водночас саме така наступність, з
нашої точки зору, пояснює непослідовне ста влення окремих учених-процесуалістів сучасно сті
до змісту та значення дії норм цивільного проц есуального права за колом осіб. Так, сформуль оване в минулому столітті відомим радянським
теоретиком права С.С. Алє ксєєвим твердження
про те, що серед трьох вимірів дії норми права (в
часі, просторі та за колом осіб) основним і практично значимим є лише чинність правової норми
в часі [3, c.238], призвело до нівелювання та н авіть ігнорування вагомості визначення дії норми
права в просторі та за колом осіб у багатьох теоретичних дослідженнях. Більше того, нав едена
теза і тепер домінує в деяких наукових працях, у
тому числі і з цивільного процесу. Наприклад,
М.С. Шакарян [6, c.19-21] у підручнику з цивільного процесуального права взагалі розгл ядає
тільки дію цивільно-процесуальних норм у просторі і часі, жодним словом не згадуючи про т акий важливий елемент їх чинності, як дію за к о-
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лом осіб. Схожі позиції відстоюють й інші росі йські вчені (М.А.Вікут та І.М.Зайцев [4, c.21],
М.К.Треушніков [8, c.33-34], Н.М.Коршунов та
Ю.Л.Марєєв [12, c. 40-43]), також залишаючи
поза своєю увагою дію норми цивільного проц есуального права за колом осіб. Підтримують т акий підхід до досліджуваної проблеми і вітчи зняні процесуалісти [19, c.21 -22].
Проте, оскільки ЦПК визначає процесуал ьний статус учасників цивільного процесу, реглам ентує процедуру здійснення правосуддя в цив ільних
справах окремих громадян та їх об’єднань, очеви дно, що норми цивільного процесуального права
діють і за колом осіб. Тому більш пошир еним, на
наш погляд, варто констатувати підхід вітчизняних
та іноземних дослідників цивільного процесуального права до аналізу основних чинників дії норми
цієї галузі права саме в поєднанні цих трьох елем ентів, включно з дією цивільно-процесуальної норми за колом осіб. Зокрема, провідний український
учений-процесуаліст М.Й.Штефан відзначає, що
стосовно осіб цивільне процесуальне право пош ирює свою дію на всіх громадян на засадах рівності,
на юридичних осіб, на іноземців, осіб без гром адянства, іноземні підприємства й організації [21,
c.19]. Підтримують цей погляд і В.В.Комаров [7,
c.16], В.В.Ярков [10, c.19] та ін.
Оскільки цивільне процесуальне право є
проявом волі і свідомості людей з суперечлив ими інтересами, воно повинно задов ольняти потреби як окремих осіб, так і соціальних груп [14
c.59]. Водночас не можна ігнорувати і того фа кту, що переважна більшість норм цивільного
процесуального права регламентує процедуру
здійснення правосуддя в цивільних справах і,
отже, об’єктивно не може стосуватися всіх , без
винятку, верств населення та конкрентих суб’єк тів, що виходило б фактично за межі предмету
цієї галузі права. На тих осіб, які б еруть участь у
судовому розгляді справи, або з алучаються до
нього судом норми цивільного процесуального
права, не просто поширюються. Саме щодо них
вони безпосередньо застосовуються. Тому, на
наш погляд, необхідно окремо зупинитися і д еталізувати, як же цивільно-процесуальні норми
діють стосовно наведених категорій осіб . Адже
процесуальне законодавство повинно бути д оступним і ефективним, насамперед для осіб, з аради яких функціонує судова система [5, с.76].
В неоднорідному масиві цивільно -процеcуальних норм, які застосовуються до уч асників
цивільного процесу, можна диференціювати пол оження, які діють щодо всіх або лише щодо д еяких
суб’єктів процесу. Потрібно, на наш погляд, пого60

дитися з В.В.Комаровим [7,c.16], який стверджує,
що правила цивільного процесуального законода вства діють відносно всіх чи тільки відносно окр емих суб’єктів процесу. Наприклад, норми цивіл ьного процесуального законодавства, які стосуют ься неперсоніфікованих потенційних учасників ц ивільно-процесуальних правовідносин (зокрема, ч.1
ст. 3 ЦПК – закріплює право кожної особи на звернення до суду за захистом та ін).
Водночас окремі цивільно -процесуальні
норми стосуються або певних груп чи категорій
учасників цивільних процесуальних правові дносин (зокрема, параграф І глави 4 ЦПК містить
норми, які регламентують процесуальне стан овище осіб, які беруть часть у справі: сторін, тр етіх осіб, представників тощо), або взагалі діють
щодо конкретних осіб (параграф ІІ глави 4 ЦПК
деталізує процесуальний статус таких учасників
цивільного процесу, як свідків, судових розпор ядників, спеціалістів, перекладачів та ін.; глава 3
ЦПК закріплює норми, що стосуються виключно
складу суду, та ін.).
Поширена така класифікація в багатьох на укових працях, оскільки на неоднаковості характеру
застосування і поширення дії норм цивіл ьного
процесуального права на певних осіб нео дноразово
наголошувало чимало вчених-процесуалістів (наприклад, А.А.Мельніков [13, c.144 -145], П.Ф.Єлісейкін [11, c.23], Д.М.Чечот [9, c.15] та і н.).
Отже, підсумовуюючи все вище викладене,
вважаємо, що для вирішення цього питання н еобхідно розмежовувати осіб, на яких пошир юються і до яких застосовуються норми цивільн ого процесуального права. Такий підхід, на наш
погляд, дозволяє законодавчо виріш ити питання
дії норми цивільного процесуального права за
колом осіб, доповнивши положення нового
ЦПК статтею 2 1 такого змісту: “Норми цивільного процесуального права поширюють свою
дію на всіх осіб, які на законних підставах пер ебувають на території Україн и і застосовуються до осіб, які беруть участь у справі, інших уч асників цивільного під час вчинення окремих пр оцесуальних дій, розгляду і вирішення справи, а
також виконання судових рішень .” Як це, до речі, вже зроблено, наприклад, у нових Кримінально-процесуальному (ст.3), в Кримінальному
(статті 7–9) кодексах України тощо.
На жаль, не можна погодитися з А.А.Мель ніковим [13, c.144-145] та В.В.Комаровим [18,
c.15], які стверджують, що по відноше нню до
осіб, які не беруть участі в процесі, не мають до
нього жодного відношення і не присутні в суд овому засіданні, норми цивільного процесуальн о-
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го законодавства не діють. Заперечує проти так ого твердження і новий ЦПК, який мі стить чимало
норм, що стосуються всіх, без винятку, осіб, які
підпадають під юрисдикцію у країнського законодавства. Так, ч.1 ст.14 ЦПК з акріплює норму,
що поширює свою дію на всіх учасників прав овідносин, незалежно від того, чи брали вони
участь у певному цивільному процесі. Адже,
справді, судові рішення, що набрали законної
сили, обов’язкові для всіх органів державної
влади і органів місцевого самоврядуваня, пі дприємств, установ, організацій, посадових чи
службових осіб та громадян. Або інший приклад:
ч.9 ст.6 ЦПК передбачає, що особи, які не брали
участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх
права, свободи чи обов’язки, мають право на
отримання в суді усної або письмової інформації
про результати розгляду відповідної справи.
Прикладів на підтвердження цієї тези можна н аводити безліч (див. ч.2 ст.3 ЦПК).
Водночас і згадані вище автори тако ж демонструють деяку непослідовність, адже запер ечення всезагальності дії норми цивільного пр оцесуального права за колом осіб, не перешк оджає їм одночасно стверджувати, що цивільн опроцесуальне законодавство поширюється на
всіх громадян України, іноземців, а також осіб
без громадянства та колективних суб’єктів – організацій (див.наприклад, [18, c.15]).
Стаття 26 Конституції України передбачає,
що іноземці та особи без громадянства, що пер ебувають в Україні на законних підставах, кори стуються тими самими пр авами і свободами, а
також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни
України, - за винятками, встановленими Конст итуцією, законами чи міжнародними договорами
України. Наприклад, ч.2 ст. 51 ЦПК п ередбачає,
що особи, які мають дипломатичний імунітет, не
можуть бути допитані як свідки без їхньої згоди,
а представники дипломатичних представництв –
без згоди дипломатичного представника. Правом
екстериторіальності в Україні користуються гл ави дипломатичних представництв – посли, посланники і повірені у справах, а також члени персоналу, дипломатичних представництв – радники, торгові представники, військові аташе, перші,
другі і треті секретарі, замісники торгових пре дставників, помічники аташе і члени сімей вказ аних осіб, якщо вони не є громадянами України.
Цим же правом користуються пре дставники і
посадові особи, які виконують доручення ООН;
особистою недоторканістю користуються ди пломатичні кур’єри при виконанні ними служб ових обов’язків [9, c.15]. Окрім цього, у зв’язку з

великою кількістю в державі осіб, юриди чний
статус яких точно не визначений (біженці, нел егали тощо), необхідно дійти висновку, що вони
користуються правом на звернення до суду за
захистом, нарівні з іншими громадянами і на них
поширюються всі норми ЦПК.
Більше того, для врегулювання правових
відносин за участю іноземного елементу заст осовуються не лише норми цивільного процесу,
але й матеріально-правові норми. Самі по собі
вони не вирішують питання по суті, а лише ві дсилають до тих чи інших норм внутрішнього з аконодавства або до норм міжнарод них угод і договорів. Наприклад, ст. 9 Конституції України
визнає можливим використання положень відп овідних міжнародних договорів та угод, які м ожуть застосовуватися на території нашої держ ави, як частина національного законодавства.
У всіх міжнародних договорах про правову
допомогу передбачено принцип надання гром адянам договірних держав національного режиму
у здійсненні їхніх прав та обов’язків. Цей при нцип поширюється, зокрема, на забезпечення в ільного доступу до суду іноземної договірної
держави. Право вільного звернення конкретиз ується, на що доречно звернула увагу Л.С.Феди няк [16, c. 373, 17, с. 12], у спеціальних нормах,
які проголошують звільнення громадян догові рних держав від забезпечення та сплати судових
витрат на тих же підставах і в тому ж об сязі, що
й власним громадянам договірної держави. Цив ільне процесуальне право, як слушно зауважує
В.В.Ярков, передбачає також можливість установлення відповідних обмежень по відношенню
до іноземних громадян, підпр иємств, організацій
тих держав, в яких допускаються спеціальні обмеження цивільно-процесуальних прав громадян,
але ці обмеження носитимуть характер відповіді
[10, c.19]. Все це в сукупності дозволяє стве рджувати, що гармонійне поє днання на практиці
норм українського цивільного процесу з норм ами міжнародного права сприяє вдосконаленню
діючого в нашій державі законодавства у сфері
здійснення правосуддя [15, c.194].
Отже, підсумовуючи все вищенаведене, м ожна зробити висновок, що, розглядаючи межі дії
цивільного процесуального права стосовно кола
осіб, необхідно особливо звертати увагу на прав овий статус особи, до якої планується застосувати
норму цивільного процесуального права. Хоча в
переважній більшості випадків, незалежно від того,
чи є учасник цивільного процесу громадянином
України, іноземцем чи особою без громадянства, за
невеликим рядом винятків, на них усіх поширю-
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ються норми цивільного процесуального права в
рівному обсязі та на однакових підставах.
Висновки дослідження, перспективи п одальших досліджень. Розглядаючи межі дії цивільного процесуального права стосовно кола осіб
необхідно особливо звертати увагу на пр авовий
статус особи, щодо якої планується заст осувати
норму цивільного процесуального права. Хоча в
переважній більшості випадків, незалежно від того,
чи є учасник цивільного процесу громадянином
України, іноземцем чи особою без громадянства, за
невеликим рядом винятково, на них усіх поширюються норми цивільного процесуального права в
рівному обсязі та на однакових підставах.
У зв’язку з цим пропонується за доцільне д оповнити новий ЦПК України статтею 2 1 “Чинність цивільно-процесуального закону”, ч.3 якої
викласти в такій редакції: Норми цивільного процесуального права поширюють свою дію на всіх осіб,
що на закониих підставах перебувають на території
України, і застосовуються до громадян України, іноземців та осіб без громадянства під час вчинення
окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення
справи, а також виконання судових рішень.
Список літератури
1. Конституція України / Прийнята на
п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня
1996 р. – Офійційне видання. – 1996 р.
2. Цивільний процесуальний кодекс Укр аїни від 18 березня 2004 року. Офіційний текст. –
К.: Атіка, 2004.
3. Алексеев С.С. Общая теория права. В 2 х т. т.2. – М.: Юрид. лит., 1982.
4. Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский
процесс России: Учебник. – М.: Юристъ, 1999.
5. Гетманцев О.В. Про вдосконалення
способів правового впливу на цивільні прцесу альні відносини // Україна:шляхами віків. – Міжнародна наукова конференція. – К., 2002.
6. Гражданское процессуальное право:
Учебник / Под ред. М.С. Шакарян. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004.
7. Гражданский процесс: учебник / Под
ред. В.В.Комарова. – Х.: ООО „Одиссей”, 2001.

8. Гражданский процесс: Учебник. 3 -е
изд., испр. и доп. / Под ред. М.К.Треушникова. –
М.: ООО “Городец-издат”, 2000. – С. 33 – 34;
9. Гражданский процесс: Учебник. Изд ание третье, переработанное и дополненное / Под
ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. –
М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М,, 2000. – С. 15.
10. Гражданский процесс: Учебник. / Отв.
ред. Проф. В.В. Ярков. – 3-е изд., перераб. и доп.
– М.: Изд-во БЕК, 1999.
11. Елисейкин П.Ф. Гражданский проце ссуальные правоотношения. – Ярославль: Изд-во
ЯрГУ, 1975.
12. Коршунов Н.М., Ю.Л.Мареев. Граждан ский процесс: Учебник для вузов. –М.:Норма, 2004.
13. Мельников А.А. Советский граждан ский процессуальный закон. – М.: Наука, 1973.
14. Ніколенко Л.М. Про поняття цивільного
процесуального права // Наука і освіта’ 2005:
Матеріали 8 міжнародної науково -практичної
конференції. – Дніпропетровська, 2005.
15. Підлубна О.В. Деякі аспекти взаємодії
норм цивільного процесуального права України і
норм міжнародного права // Держава і право:
Збірник наукових праць. – К.: Ін-т держави і права ім.Корецького НАН України, 2003.
16. Фединяк Л.С. Міжнародне прив атне
право. – К., 2000.
17. Фединяк Л.С. Право іноземців на зве рнення до суду в Україні (цивільно-процесуальні
аспекти). – Автореф. дис. … канд. юрид. наук
/12.00.03/ - Львів, 2000.
18. Цивільний процесуальний кодекс Укр аїни: Науково-практичний коментар / За ред.
В.В.Комарова. – Харків: Одіссей, 2001. – С.15.
19. Чернооченко С.І. Цивільний процес
України: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
20. Штефан М.Й. Цивільна процесуальна
правосуб’єктність фізичних і юридичних осіб //
Методологія приватного права: Зб.наук.праць. –
К.: Юрінком Інтер, 2003.
21. Штефан М.Й. Цивільний процес: Навч.
видання. – К.: Ін Юре, 2001.

Стаття надійшла до редколегії 1 березня 2005 року.
Рекомендована до опублікування у «Віснику» членом редколегії О.В.Гетманцевим.
O.V.Pidlubna
THE VALIDITY OF THE CIVIL PROCEDURAL NOR MS
Summary
In the article the validity of civil procedural norms is obtained according to its participants on the basis
of analysis of advanced achievements of science.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ПЕНС ІЇ ЯК ОСНОВНОГО ВИДУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕ ЧЕННЯ
Постановка проблеми. Право на соціальне, в тому числі і на пенсійне забезпечення є о дним з найважливіших конституційних прав гр омадян. Згідно зі ст.46 Конституції України гр омадяни мають право на соціальний захист, що
включає право на забезпечення їх у разі повної,
часткової або тимчасової втрати працездатності,
втрати годувальника, безробіття з незалежних
від них обставин, а також у старості та в інших
випадках, передбачених законом [1, ст.46]. Визначальним кроком на шляху ф ормування нової
системи пенсійного забезпечення стало прийня ття Верховною Радою України Законів України
“Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” [3, с.5] та “Про недержавне пенсі йне забезпечення” [4, с.9], що розроблені відповідно до Конституції України та Основ законода вства України про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування [2, ст.403] і які визнач ають принципи, засади і механізм функціонува ння пенсійної системи України.
Під час проведення в Україні пенсійної реформи особливу актуальність викликає проблема
визначення правової природи пенсії як основн ого
виду соціального забезпечення непрацезда тних
громадян, дослідження її ознак та особлив остей.
Ступінь наукової розробки проблеми. До
прийняття законодавчих актів про пенсійне стр ахування не існувало легального визначення п оняття пенсії. Зокрема, Закон України “Про пе нсійне забезпечення” від 5 листопада 1991 року
визначав види пенсій, умови їх призначення, але
при цьому не містив легального в изначення їх
поняття [5, ст.10]. Таке визначення було відсутнє
і в інших законодавчих актах, що стосувалися
пенсійного забезпечення.
В науці права соціального забезпечення т акож відсутній єдиний підхід до визначення так ого поняття . Представники радянсько ї науки права соціального забезпечення визначали пенсію як
щомісячні виплати за рахунок коштів держави та
колгоспів, що акумулюються у відповідних фо ндах суспільного споживання і надаються за в ислугу років, по інвалідності, у разі старості, втр ати годувальника, які обумовлюються певною
тривалістю суспільної корисної діяльності, в
розмірах, що залежать від минулого заробітку
працюючого [10, с.40]. Такого підходу до визн а-

чення поняття пенсії дотримуються М.Г.Але ксандров [13, с.364], В.А.Ачаркан [7, с.13],
М.Л.Захаров [11, с.5].
Ґрунтовне дослідження правової природи
пенсії провів В.С. Андрєєв, який писав, що “від
всіх інших платежів пенсії потрібно відрізняти за
трьома ознаками. Це платежі: 1) за віком і при
непрацездатності, які призначаються, коли особа
звільняється від обов’язку працювати, або не
може працювати за станом здоров’я, або коли
член сім’ї втратив годувальника і одержує пл атіж на утримання, що має аліментарний хара ктер; 2) з державної скарбниці або спеціальних
фондів, створених державою або за її сприяння;
3) за минулу службу чи іншу діяльність”. Пенсію
В.С. Андрєєв визначає як щомісячні виплати з
фондів для непрацездатних, що призначаються в
розмірах, співвіднесених із м инулим заробітком,
особам, які впродовж установленого строку займалися суспільно-корисною діяльністю і дося гли пенсійного віку та іншим категоріям громадян
[6, с.19]. Дана позиція знаходить повну підтри мку у І.М. Сироти [19, с.147].
Соціально-аліментарний характер пенсії
підкреслює А.Д.Зайкін. Зокрема, він пропонує
вважати пенсію регулярною (періодичною) гр ошовою виплатою соціально -аліментарного призначення, що провадиться особам похилого віку,
інвалідам та іншим категоріям громадян та їх
сім'ям у випадках, передбачених законом із су спільних фондів споживання у зв’язку з їх мин улою суспільною корисною діяльністю, яка пр ипинена або замінена більш легкою діяльністю;
виплата, розмір якої співвідноситься з минулим
заробітком [13, с.122]. Р.І. Іванова пенсію як родовий об'єкт пенсійних правовідносин визначає
так: пенсія – це щомісячна грошова соціальноаліментарна виплата, що призначається особам
пенсійного віку, інвалідам, особам, що мають в ислугу років або особливі заслуги перед держ авою,
особам, які втратили годувальника, у зв’язку з м инулою суспільно-корисною діяльністю, в розмірі,
що, як правило, співвідноситься з оплатою за пр ацю, і яка є основним джерелом засобів до існ ування для непрацюючих пенсіонерів [15, с.143].
М.Л.Захаров та Є.Є.Тучкова концентр ують
увагу на обставинах, з настанням яких в особи
виникає право на пенсію [12 , с.105]. Є.І.Астрахан
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вперше визначив поняття пенсії з соціального
страхування, вказавши на джерела її виплати.
На його думку пенсія — це періодичні виплати,
що проводяться за рахунок коштів соц іального
страхування, з метою матеріального забезпече ння робітника, службовця чи його сім'ї у зв’язку із
завершенням певного великого циклу його тр удової діяльності або у зв’язку з остато чним чи
тривалим вибуттям його з числа повн оцінних
працівників [17, с.23]. В.А.Ачаркан додає до т акого визначення критерій постійного та основного джерела засобів для існування [7, с.68].
Поділяє думку В.А.Ачаркана також і Я.М.Фо гель, який підтверджує, що загальною передум овою виникнення пенсійних правовідносин є п остійна чи тривала непрацездатність, тобто пе вний соціально-побутовий стан організму людини
[25, с.45, 50]. Отже, дані автори вказують на
зв’язок виплати пенсії з настанням непрацезда тності, передбачуваної за віковою озн акою чи у
зв’язку з вислугою років.
С.М.Сивак при визначенні поняття пенсії
використовує категорію “пенсійні ризики”, наводячи основні з них. На її думку, пенсія — це
передбачене законом чи договором систематичне
матеріальне забезпечення непрацездатних за р ахунок спеціальних пенсійних фондів у зв’язку із
настанням таких пенсійних ризиків, як старість,
інвалідність, втрата годувальника у розмірі, проп орційному їх трудовому стажу [18, с.13]. На щом ісячний довгостроковий характер пенсії, а також на
джерела її виплати вказують Є.Є. М ачульська [23,
с.62], та К.Н.Гусов [22, с.118]. Питання визначе ння
поняття пенсії та її ознак досліджується також і С.
Прилипком, який розглядає його в контексті заг альної проблеми реалізації громадянами права на
пенсійне забезпечення [24, с.45].
В останні роки у наукових дослідженнях з
права соціального забезпечення окреслилась тенденція диференційованого підходу до визначення пенсії. Зокрема, Ю. Васильєва виділяє п енсії з державного пенсійного страхування і де ржавні соціальні пенсії [9, с.24]. Б.Сташків, визначаючи поняття пенсії, вказує на джерела її
виплати, тобто на спеціально створені пенсійні
фонди, використання коштів яких можливе на
умовах, передбачених нормативними актами і
договорами [17, с.91].
Розгорнуте визначення поняття пенсії дає
ряд російських науковців, підкреслюючи, що п енсії є державними виплатами, що пров адяться з
пенсійного фонду з метою матеріального забе зпечення непрацездатних громадян у зв’язку з їх
минулою трудовою чи іншою суспільно -корис64

ною діяльністю у розмірах, як правило, співві днесених з минулим заробітком пенсіонера [21,
с.3], [8, с.13]. Г.В. Сулейманова визначає пенсію
як регулярну грошову виплату (в розр ахунку на
місяць), яка проводиться у встановленому зак оном порядку визначеним категоріям осіб із сп еціальних фондів та інших джерел, пр изначених
для цих цілей [20, с.117].
Отже, наукові підходи, як правило, відображають характер радянської однорівневої пенсійної системи. Тому доцільним уявляється д ослідження поняття пенсії в умовах реформування
пенсійної системи України, запровадження н ових форм та видів пенсійного забезпечення. В ажливо також зупинитись на питанні соціал ьноаліментарного характеру пенсії, який багато в
чому і визначає її правову природу.
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання здійснити комплексний аналіз правової
природи пенсії в умовах реформування в Україні
пенсійної системи; визначити поняття пенсії як
основного виду соціального забезпечення непр ацездатних громадян на основі її страхового хар актеру; розкрити сутності соціальної аліментації;
дослідити соціально-економічне призначення
пенсії в умовах ринкової еконо міки.
Виклад основного матеріалу дослідже ння. Систематизуючи вищенаведені визначення
поняття пенсії можна констатувати, що вона є
щомісячною, систематичною грошовою випл атою непрацездатним особам з і спеціальних пенсійних фондів, яка виплачуєть ся у зв’язку із настанням пенсійних ризиків .
Легальне визначення поняття пенсії вперше закріпив “Про загальнообов’язкове держа вне пенсійне страхування”, відповідно до як ого
пенсія – це щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов’язкового д ержавного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею передб аченого законом пенсійного віку або визнання її
інвалідом, або отримують члени її сім’ї у випа дках, визначених законом [3, ст.1]. Пенсійні виплати при цьому визначаються як грошові виплати в системі в системі загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування, що здій снюються у вигляді пенсії, довічної пенсії або о дноразової виплати [3, ст.1].
За рахунок коштів накопичувального фонду застрахована особа має пр аво на отримання
довічної пенсії або одноразової виплати , облікованих на її накопичувальному пенсійному р ахунку [3, ст.54]. Довічні пенсії поділяються при
цьому на довічну пенсію з встановленим пер і-
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одом, довічну обумовлену пенсію, довічну пе нсію подружжя. Довічна пенсія з установленим п еріодом – це щомісячна виплата, яка здійсн юється
протягом життя пенсіонера, але не менше ніж пр отягом десяти років з дня її призначення. Довічна
обумовлена пенсія – це щомісячна виплата, яка
здійснюється протягом життя пенсі онера. Довічна
пенсія подружжя є щомісячною виплатою, яка
здійснюється протягом життя пенсіонера, а після
його смерті – його чоловіку (дружині), які досягли
пенсійного віку, протягом їх життя.
Закон України “Про недержавне пенсійне
забезпечення” містить в изначення поняття пенсії на встановлений строк , під якою належить
розуміти пенсійні виплати, що здійснюються п еріодично протягом визначеного строку у порядку
та у випадках, визначених законом [4, ст.1].
Аналізуючи особливості даних видів пе нсій, можна виділити їх такі характерні риси:
пенсія - це платіж, що провадиться державою у
грошовому вираженні; вказані платежі здійсн юються регулярно, тобто періодично у встано влені
законом строки; кошти на виплату пенсії вид іляються зі спеціально створених для ц ього джерел (страхових фондів, держбюджету); ро змір
щомісячної пенсії залежить від тривалості стр ахового стажу і величини заробітку, з якого спл ачуються внески; пенсія призначається лише тоді,
коли настає передбачений законом страховий
випадок (досягнення певного віку, інвалідність,
смерть годувальника); участь громадян у ств оренні страхових фондів, з яких виплачуют ься
пенсії; коло осіб, які мають право на пенсію, т очно окреслене в законі і розширеному тлумаче нню не підлягає (до нього належать непрац ездатні
громадяни, а також іноземці та особи без гром адянства, котрі на законних підставах прожив ають на території України; умови, за яких виникає
суб’єктивне право на відповідний вид пенсійного
забезпечення, чітко перелічені в з аконі); метою
призначення пенсії є звільнення особи від
обов’язкової суспільно корисної діяльності шл яхом надання матеріального забезп ечення, яке
може замінити основні джерела засобів до існ ування; порядок призначення та виплат пенсій
регламентується нормативними актами найвищої
юридичної сили – законами (відповідно до статті
92 Конституції України ви нятково законами визначаються основи соціального зах исту, форми і
види пенсійного забезпечення).
Поняття “пенсія” повинно враховувати в ищевказані ознаки, а також вказувати на пенсійні
ризики як основний фактор настання пенсійної
непрацездатності. Пенсійні ризики – це визна-

чені законодавством юридичні факти -події, внаслідок яких особа втрачає працездатність і зас оби до існування та потребує матеріального з абезпечення з боку держави. Пенсійними ризиками є старість, втрата годувальника, інвалідність.
Саме пенсійні ризики є правовою підставою в иникнення права особи на пенсійне забезпечення і
є основою реалізації пенсійних прав.
Отже, пенсія – це залежна від тривалості
страхового (трудового) стажу роботи і величини заробітку, з якого сплачуют ься страхові
внески, щомісячна грошова в иплата особі у
випадках настання пенсійних ризиків з і спеціально створених для цього державою фондів за
умов і в порядку, які передбачені чинним зак онодавством.
При характеристиці правової природи пенсії
необхідно звернути увагу на її соціально-аліментарний характер. Соціальну аліментацію в сучасних умовах можна визначити як спосіб н адання
матеріального забезпечення і послуг за р ахунок
фондів соціального призначення бе зоплатно для
отримувача; безеквівалентно, але нормовано з урахуванням страхового стажу, або оплатно -нееквівалентно і, як правило, на позадоговірній осн ові.
Висновки. Поняття “пенсія” поєднує в собі
характерні ознаки та особливості окремих видів
пенсійного забезпечення. Важливою категорією
при цьому виступає “пенсійний ризик” як осно вний фактор настання пенсійної непрацездатності.
Саме непрацездатність є загальною підставою
для призначення пенсій. При цьому всіх пенсі онерів об’єднує те, що вони визнаються д ержавою
або фактично непрацездатними, або умовно, ч ерез досягнення певного віку чи через інші обст авини, коли в одержувачів пенсії виникає певний
соціально-біологічний стан організму.
Важливою категорією, яка розкриває пр авову природу пенсії, є соціальна аліментація, яка
визначає способи надання матеріального забе зпечення і послуг непрацездатним.
Право на пенсійне забезпечення в сучасних
умовах володіє подвійним змістом. Соціально економічний зміст даного права полягає у мо жливості непрацездатної особи отримувати плат ежі для забезпечення на рівні не нижче прожитк ового мінімуму, а соціально -правовий — у тому,
що пенсія є основним джерелом засобів до існ ування для пенсіонера. Саме два принципи – гарантованість мінімального п енсійного забезпечення і відповідність рівня пенсійного забезп ечення трудовому внеску особи – відображають
подвійний характер пенсії. Тому пенсії є опос е-
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редковано платними та відносно еквівалентними
соціальними виплатами.
Призначенням пенсії на сучасному е тапі є
звільнення особи від обов’язкової суспільно к орисної діяльності шляхом надання матеріального
забезпечення, яке може замінити основні джер ела засобів до існування.
Дане дослідження не вичерпує актуал ьність
проблеми визначення правової природи пенсії . Зокрема, перспективними напрямами д ослідження у
цій сфері є визначення критеріїв розмежування
поняття державних, страхових та соціальних пе нсій. Це вимагає формулювання поняття кожної з
них та виділення їх особливостей.
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THE LEGAL NATURE OF PENSION AS BASIC KIND OF SOCIAL SECURITY
Summary
In the article the legal nature of pension as kind of social security is investigated, defines its concepts,
signs and prospects of becoming and development of institute of pension of conditions of market economy.
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СУБ'ЄКТИВНІ ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ –
ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТ ИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ
Постановка проблеми. Місце й роль особи в правовій системі найбільш повно можна
охарактеризувати через категорію правового ст атусу, який дозволяє розкрити реальне (фактичне
і юридичне) становище людини в суспільстві.
Правовий статус – категорія, яка зачіпає інтереси
кожної людини й колективу, кожного підприєм ства, установи, організації, які повинні виконув ати свої функції та обов'язки. У житті нерідко зустрічаються приклади помилкового розуміння ст атусу, якщо цей статус розуміється хибно, то людина орієнтується на чужі приклади поведі нки.
Принципово новий підхід до особистості, її
місця в суспільстві ставить Українського громад янина в центр здійснення правових перетворень.
Сам адміністративно-правовий статус громадянина
неможливий без основи, з якої він складається, яка
є його центральним ядром та найважливішим ел ементом. Цим елементом, на наш погляд, є суб'єктивні права й обов'язки громадян.
Ступінь наукової розробки проблеми .
Проблемі розуміння елементів адміністративно правового статусу особи присвячували свої д ослідження вчені у різні роки. Значну увагу даній
проблемі було приділено О.І.Лепешкіним [13, с.
3-11], Л.Д.Воєводіним [9, с. 42 -50], В.О.Патюлиним [16, с. 230 ], Л.В.Ковальом [12, с.208],
Д.М. Бахрахом [7, с.368], В. Князєвим [11, с.2931], В.М. Самсоновим [17, с.39 -44]. Зокрема,
М.І.Матузов у праці „Правовая система и ли чность” говорить про те, що необхідно провести
аналіз усіх структурних елементів правового стат усу особи, а особливого розгляду на його погляд
потребують основні елементи – це суб'єктивні права та обов'язки особи [15, с. 47]. Досить ґрунтовно
розглянуто елементи адміністративно -правового
статусу особи у статті М. Боярцевої „Адміністр ативно-правовий статус громадян: до питання про
склад елементів” [8, ст.21]. Неможлив о залишити
поза увагою на думку автора працю Н.В. Вітрука
„Основы теории правового положения личности в
социалистическом обществе” [9, с. 69].
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання проаналізувати ступінь наукової розр о-

бки проблеми, розкрити понят тя суб'єктивних
прав та обов'язків як основного елементу адмін істративно-правового статусу особи, з'ясувати їх
сутність і зміст.
Виклад основного матеріалу дослідже ння. Для того щоб розкрити поняття елементів
адміністративно-правового статусу особи, перш
за все нам потрібно розглянути поняття адміні стративно-правового статусу особи. Правовий
статус особи пише Н.В. Вітрук виражає її сусп ільне, класове становище. В соціальному відн ошенні правовий статус становить собою визн ачену систему соціальних можливостей життєдіяльності особи. В законі ця система соціальних можливостей закріплена у системі юридичних (с уб'єктивних) прав, обов'язків і законних інтересів,
зміст яких у кінцевому рахунку визначається п ануючими суспільними відносинами. Зміст прав ового статусу в загальному встановлює межі діяльності особи по відношенню до інших людей, кол ективів, межі його активної життєдіяльності й сам оствердження [9, с.117].
Правовий статус закріплює відповідне ст ановище свободи людей, виступає найважлив ішим і в той же час безпосереднім засобом ефективного забезпечення потреб та інтересів кожної
людини, її всестороннього й вільного розвитку.
В широкому розумінні під правовим стат усом
розуміється юридично закріплене положення
особистості в суспільстві. Правовим він назив ається тому, що річ іде про правові прерогативи
особистості, її юридичні можливості, права, по вноваження, а також обов'язки й відповідальність
як суб'єкта права і як громадянина. Правовий
статус - одна з тих категорій, в якій переломл юється складний комплекс різном анітних соціальних зв'язків, відносин, інтересів, передбачається
єдність тісно взаємопов'язаних і в той же час ві дносно самостійних юридичних і загально соціологічних явищ.
Під адміністративно-правовим статусом
особи розуміється комплекс конкретно визнач ених
установлених законом й іншими нормативно правовими актами сукупність суб'єктивних прав і
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обов'язків особи, що гарантують її участь в упра влінні державними справами й задоволення публі чних та особистих інтересів через діяльність держ авної влади й органів місцевого самоврядування.
Розглянувши поняття правового статусу
особи, потрібно розкрити його структурні елем енти. Спочатку правовий статус громадянина,
ототожнювався з його правосуб'єктністю, і як
наслідок складався з одного елементу. Пізніше
його стали визначати як сукупність прав й об ов'язків (два елементи), сьогодні він охоплює б ільше десяти елементів, та основними структу рними елементами правового статусу особи є
юридичні права й обов'язки.
На сьогодні існують різні погляди на зміст
та структуру елементів правового статусу особи.
Наприклад, О.І.Лепешкін включає до елем ентів
правового статусу особи їх гарантії [13, с.3 -11].
Л.Д. Воєводін, правоздатність і принц ипи, [10,
с.42-50]. На думку В.О.Патюлина, правовий статус особи охоплює громадянство, загал ьну правоздатність, основні права й обов'язки, включ аючи конституційні [16, с.230]. У поняття загального правового статусу особи, з погляду М.І.Матузова, входять такі основні елементи, які складають його зміст і структуру: 1) відповідні правові
норми; 2) правосуб'єктність; 3) загальні для всіх
суб'єктивні права та обов'язки; 4) зако нні інтереси;
5) громадянство; 6) юридична відповідал ьність; 7)
правові принципи; 8) правовідносини з агального
(статутного) характеру [15, с.59]. Л.В. Коваль наз иває правоздатність і дієздатність [12, с.208].
Д.М.Бахрах складовими елементами адміністрат ивно-правового статусу вважає правосуб'єк тність і
реальні права й обов'язки громадян [7, с. 368].
На наш погляд, до елементів адміністрати вно правового статусу особи належить віднести:
суб'єктивні права та обов'язки; правосуб'єктність;
громадянство; законні інтереси; відповідал ьність.
Незважаючи на певну різницю у підходах до в изначення елементів адміністративно -правового
статусу особи, практично всіма дослідниками в изнається, що система суб’єктивних прав і обов'я зків – є основним ядром, центром правової сфери.
Найважливіші та найскладніші взаємові дносини між людьми й взаємозв'язки між держ авою та індивідом регламентуються в юридичній
формі шляхом формування прав, свобод і обов' язків, які утворюють у своїй єдності основи пр авового статусу індивіда, що є однією з найва жливіших не тільки правових, а й політичних к атегорій. Права індивіда – це його соціальні можливості, встановлені економічними й культурн ими умовами життя суспільства і законодавчо за68

кріплені державою. У них відображена та міра
свободи, яка об'єктивно можлива для індивіда на
конкретному історичному етапі розвитку сусп ільства. Права людини – це суб'єктивні права, які
визначають не потенційні, а реальні можливості
індивіда, закріплені в Конституції, законах та і нших нормативно-правових актах. [13, с. 34]. Термін
право в ряді мов, у тому числі і в українській, є
омонімом. Тому для визначення його змісту вв одяться в необхідних випадках умовні терміни –
„об'єктивне право” і „суб'єктивне право”.
Під об'єктивним правом розуміється система правових норм, система джерел (форм) їх
вираження (конституція, закони та ін.). Під суб'єктивним правом у широкому розумінні ми
розуміємо все те, що випливає із правових норм
(об'єктивного права) для особи і характеризує її
як суб'єкта права. У вузькому розумінні суб'є ктивне право являє собою право особи, передб ачене правовою нормою ( наприклад, на свободу
пересування та вільний вибір місця проживання,
на свободу об'єднання, підприємницьку діял ьність, яка не заборонена законом та ін.).
Необхідність використання терміна „с уб'єктивне право„ зумовлено ще тим, що права
особи – це не тільки правова, а й загально соці ологічна категорія. Суб'єктивні права – це юридичні права особи, тобто ті які передбаче ні правовими нормами, на основі і за допомогою яких
виникають правовідносини. Виникнення таких
правовідносин пов'язано, як правило , з використанням прав і виконанням обов'язків. Але існує
також інша точка зору, відповідно до якої суб'є ктивні права особи – це не всі права, передбачені
правовими нормами, а лише ті , які набула особа
на основі юридичних фактів, із якими і пов'язано
виникнення конкретних правовідносин, а ті пр ава особи, які виходять за межі конкретних пр авовідносин, зазвичай розглядаються не як суб'єктивні права, а як елемент правоздатності. Відп овідно можна зробити висновок, що право особи
як елемент правоздатності існує поза правові дносинами, оскільки правоздатність сама по собі
ніяких правовідносин між її носіями й іншими
суб'єктами права, в тому числі й органами держави, не створює. І тільки порушення цього права
зумовлює появу охоронного право відноше ння і
суб'єктивного права вимагати захисту порушен ого
права. Можна зробити висновок, що ті права, які
прямо витікають із закону і закріплені в н ьому, ніби не являються суб'єктивними. Вони виступають
у вигляді так званих елементів правоздатності гр омадян і лише при настанні відповідних юридичних
фактів, перетворюються в суб'єктивні права.
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Поділ прав громадян на суб'єктивні і якісь
інші, несуб'єктивні, нелогічний. Права громадян
України ті які вони набувають, вступаючи у рі зноманітні конкретні правовідносини, так і ті, що
прямо закріплені за ними в законах або інших
нормативно-правових актах, тобто незалежно від
способу виникнення, форм здійснення, соціальної значимості, видів, категорій та інших осо бливостей, є суб'єктивними, а не якимось іншими.
Критерій суб'єктивності з погляду М.І.Матузова залежить не від способу виникнення тих чи
інших прав. Суб'єктивність відображає нал ежність
прав суб'єкту, і відому залежність їх від нього, особливо в сенсі їх, використання. Сам цей термін був
уведений саме для того, щоб можна було б у необхідних випадках відмежовувати права особи як
установлені юридичні можливості від норм права,
в яких вони закріплені, чи, іншими словами, від
права в об'єктивному розумінні [15, с.87].
У радянській юридичній науці розповс юджена дефініція суб'єктивного права, згідно з
якою під суб'єктивним правом розуміється з абезпечена законом міра можливої поведінки ос оби. Це визначення дається багатьма дослідниками з деякими незначними поправками, але, бер учи за основу, що право особи – це є міра її можливої поведінки, тобто формально визначена
можливість поведінки носія суб'єктивного права,
межі якої суворо визначені законом, а саме: 1)
можливість визначеної поведінки самого упо вноваженого; 2) можливості вимагати відповідної
поведінки від інших осіб; 3) можливість викори стати методи державного примусу; 4) можливість
користуватися відповідним соціальним бл агом.
Отже, суб'єктивне право як юрид ична категорія означає відображені в нормі права і з акріплені в ній:
1. Свободу поведінки індивіда в рамках,
встановлених нормою права. Відповідно до З акону України „Про об'єднання громадян”, кожен
громадянин має право на свободу об'єднання в оно є невід'ємним правом людини, закріпленим
Загальною декларацією прав людини, і гарант ується Конституцією та законодавством України.
Держава сприяє розвитку політичної та грома дської активності, творчої ініціативи громадян і
створює рівні умови для діяльності їх, об' єднань.
В той же час ніхто не може бути примушений до
вступу у будь-яке об'єднання громадян. Нале жність чи неналежність до об'єднання громадян не
може бути підставою для обмеження прав і св обод або для надання державою будь -яких пільг і
переваг [5, с. 504].

2. Можливість для індивіда користуватися
певним соціальним благом. Що розуміється під
поняттям соціальне благо? Як правило у поняття
соціальне благо включається недоторканість особи, таємниця листування, свобода слова, др уку,
зборів, свобода пересування, вільний вибір місця
проживання - це дійсно фактичні соціальні блага, а
гарантована державою можливість кор истування
ними - це суб'єктивне право, право на забезпечення
названих цінностей, право вимагати їх належної
охорони, захисту від порушень, причому н е тільки
тоді коли вони порушені, а й постійно.
3. Повноваження здійснювати відповідні
дії і вимагати відповідних дій від інших осіб.
Відповідно до Конституції України, а, зокрема,
ст. 42, кожен має право на підприємницьку ді яльність, яка не заборонена за коном. Для того
щоб здійснювати підприємницьку діяльність
громадянин повинен отримати свідоцтво про
державну реєстрацію, яке є - документом установленого зразка, та засвідчує факт внесення до
Єдиного державного реєстру запису про держа вну реєстрацію юридичної особи або фізичної
особи – підприємця, тобто громадянин має зді йснити певні дії для отримання ним свідоцтва, а
саме надати органові реєстрації необхідні док ументи, перелік яких установлено ст. 42. Закону
України „Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців”. Після подання до органу реєстрації необхідних докуме нтів
громадянин має право вимагати від нього вч инення необхідних дій для реєстрації його як с уб'єкта підприємницької діяльності.
4. Можливість звернутися до суду для з ахисту порушеного права. Дана можливість є о дним з основних способів забезпечення дотр имання суб'єктивних адміністративних прав ос оби. Як приклад можемо навести ст. 53 Закону
„Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб–підприємців”, відповідно до я кої
дії або бездіяльність державного реєстратора
можуть бути оскаржені до суду у порядку, вст ановленому законом [6, с.263].
Та крім прав, у сфері виконавчої влади
громадяни наділяються певними обов'язками.
Чим більше прав і свобод у громадянина, тим
вища його відповідальність перед суспільством.
Беручи на себе зобов'язання по забезпече нню
прав громадян, держава має право вимагати від
них правомірної поведінки, яка б відповідала
вимогам, зазначеним у юридичних нормах. Для
цього держава формулює свої вимоги д о осіб у
системі обов'язків, встановлює міри юридичної
відповідальності за їх невиконання. Обов'язок –
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це об'єктивно необхідна, міра можливої поведі нки особи. Е.А. Лукашова разом з тим зазначає,
що така об’єктивна необхідність відповідної п оведінки не завжди суб’єктивно усвідомлюється
індивідом, а це може призвести до відступу від
вимог норми. Тому, на її погляд, обов'язок – це
як необхідна так і можлива міра поведінки. [14,
с.37]. Регулятором у даній сфері виступає закон,
який має у повній мірі відповідати нормам Конституції України. Надзвичайно важливе значення
має і та обставина, що, як правило, встановлення
обов'язків громадян у сфері виконавчої влади має
визначатися законом.
Як правило у правовідносинах будь -яких
чи, то цивільно-правових, чи кримінально-правових, кожен з учасників цих відносин над іляється
нормою права певним об'ємом прав та обов'язків.
У свою чергу відносини у сфері державного
управління, (адміністративно -правові) відносини
не є виключенням. У такому випадку доцільним
було б розглянути обов'язки відповідних органів
відносно прав громадян.
Відповідно до ст. 36. Конституції України,
громадяни України мають право на свободу об 'єднання у політичні партії та громадські орган ізації для здійснення й захисту своїх прав і св обод. Це право передбачає обов'язок органу вик онавчої влади, в тому числі Міністерство юстиції
України та його органів, які здійснюють держа вну реєстрацію громадських об'єднань, забезпеч ити можливість громадянам створити громадське
об'єднання при умові виконання ними умов
установлених законом [5, с.504]. За допомогою
даного прикладу ми можемо визначити ті права
та обов'язки, якими наділені сторони даного пр авовідношення.
1. Громадянин наділяється правом створювати або бути засновником громадського об 'єднання, в той же час на ньог о покладається обов'язок дотримання вимог закону.
2. Орган юстиції або ж уповноважений о рган по здійсненню реєстрації громадського об'є днання має своїм обов'язком зареєструвати дане
об'єднання та право відмовити у його реєстрації у
випадку, передбаченому законом [5, с.504].
Отже, можна зробити висновок, що захист
прав людини й громадянина – обов'язок абсолютно усіх органів державної влади, всіх органів
місцевого самоврядування, усіх посадових осіб.
Кожен із цих органів, діючи, в межах власних
повноважень, зобов'язаний вирішувати задачу
захисту прав і свобод особи належними йому
методами, спираючись перш за все, на вимоги
Конституції України та законодавчі акти.
70

Як раніше зазначалось, громадянин у його
взаємовідносинах з органами виконавчої вл ади,
може виступати в якості сторони, наділеної з аконом вимагати по відношенню до нього від
державних органів та їх посадових осіб викона ння відповідних обов'язків ( надати медичну д опомогу ст.49.КУ [1, с.141], признач ити пенсію
ст.1 Закону України „Про пенсійне забезпече ння” від 05.11.1991 [3, с.10], забезпеч ити охорону
навколишнього середовища ст.11 Закону України „Про охорону навколишнього прир одного
середовища” від 25.06.1991 [2, с.546], або ж бути
в якості зобов'язаної сторони, так як закон п окладає на нього відповідні обов'язки і дає повноваження відповідним державним органам слідк увати за виконанням цих обов'язків, ств орюючи
необхідні для цього умови (об ов'язок охороняти
природу і зовнішнє середовище, ст. 12 Закону
України „Про охорону навколишнього приро дного середовища” від 25.06.1991 [2, с.546], зах ищати Вітчизну ст. 65КУ [1, с.141], нести військ ову службу ст.1 Закону України „Про загальний
військовий обов'язок і військову службу” від
25.03.1992, [4, с.385] обов'язок не порушувати
права й свободи інших осіб, дотрим уватися суспільного порядку).
У тому випадку, якщо орган виконавчої
влади або його посадова особа не виконують свої
обов'язки й порушують права й свободи особи,
тоді громадянин має мати реальну можливість
використати правовий механізм , як правило, спочатку адміністративного оскарження незаконн ого рішення, а потім і судового.
Разом із тим невиконання громадянином
його обов'язку, в тому числі адміністративно правового обов'язку, тягне за собою застосува ння до нього санкцій шляхом адміністративного
або судового примусу.
Висновок. Під адміністративно-правовим
статусом особи розуміється комплекс конкретно
визначених установлених законом та іншими
нормативно-правовими актами сукупність с уб'єктивних прав і обов'язків особи, що гарант ують її участь в управлінні де ржавними справами
й задоволення публічних та особистих інтересів
через діяльність державної влади й органів мі сцевого самоврядування.
Під суб'єктивним правом у широкому
розумінні ми розуміємо все те, що ви пливає із
правових норм (об'єктивного права) для ос оби і
характеризує її як суб'єкта права. У вузькому
розумінні суб'єктивне право являє собою право
особи, передбачене правовою нормою.
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Суб'єктивне право як юридична категорія
означає відображені в нормі права і закріплені в
ній: а) свободу поведінки індиві да в рамках,
встановлених нормою права; б) можливість для
індивіда користуватися певним соціальним бл агом; в) повноваження здійснювати відповідні дії
і вимагати відповідних дій від інших осіб;
г)можливість звернутися до суду для захисту п орушеного права. Обов'язок – це об'єктивно необхідна, міра можливої поведінки особи, разом т ака об'єктивна необхідність відповідної поведінки
не завжди суб'єктивно усвідомлюється індив ідом, а це може призвести до відступу від вимог
норми. Тому обов'язок – це як необхідна, так і
можлива міра поведінки.
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THE RIGHTS AND THE DUTIES AS THE ELEMENTS OF THE ADMINISTRATIVE - ANDLEGAL STATUS OF THE PERSON
Summary
The administrative-and-legal status of person is totality of subjective rights and duties of a person
which fixed by the law and ot her normative acts. The subjective rights of a person in the general view is all
of that which follow from legal rules (obje ctive law). The subjective rights of a person in the narrow view is
the right of a person which is foreseed by the norm of law. Th e subjective - duty is necessary and possible
limit of behaviour.
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СИСТЕМНІ ПРИНЦИПИ ІН СТИТУТІВ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
(З ПОЗИЦІЙ ДІЯЛЬНІСНО ГО ПІДХОДУ)
Постановка проблеми. З-поміж цілого ряду проблем юриспруденції, які без перебільше ння можна віднести до розряду „вічних”, є пр облема принципів права та його структурних пі дрозділів. Адже у принципах права в однаковій
мірі втілені їх незмінна об’єктивна с утність та
особливий для кожного історичного етапу розв итку та форми прояву права зміст. За оцінкою
Р.Дворкіна, право не зводиться до правил. Воно
включає принципи на яких б азується право.
Принципи права відрізняються від права насту пними якостями: вони не є всезагальними, характеризуються граничною чесністю і неупередж еністю і тому вище прав; не тотожні правилам;
складаються з фундаментальних ці нностей, на
яких базується система права; визначають на слідки права, наприклад: „Принцип, згідно якого
ніхто не повинен здобувати користь і дохід від вл асної нечесності та беззаконня, є підставою для ві дміни раніше прийнятих законів. Принцип, згідно
якому суди не повинні перетворюватися в засоби
втілення нерівності і несправедливості, примножує
відповідальність виробників моторів за брак [8,
с.24]. Смисл принципів, по Р. Дворкіну, встано влюється в порівнянні з конкуруючими принцип ами. Тобто, у принципах завжди втілюються фу ндаментальні цінності даної системи права.
Будучи ядром права, юридичні принципи н аділені усіма його властивостями та функціями. Як
влучно зауважував у свій час Л.С. Явич, принципи
права є „керівним відсіком” механізму правового
регулювання. „Вони не тільки пронизують кожну
ланку цього механізму, - резюмував він, - а й відображаються у специфіці цих ланок” [24, с.33]. Як
переконує величезний досвід застосування права,
принципи права вносять одномірність у всю си стему юридичних норм і забезпечують єдність пр авового регулювання суспільних відносин, цеме нтують усі юридичні конструкції як у плані їх поб удови, так і в інструментальному. Тобто, це є вну трішньою правовою функцією права та його пі дрозділів, його несучим каркасом.
За оцінкою М.І. Байтіна, „у юридичній н ауці склався поділ принципів права на загальні
(загальноправові), міжгалузеві і галузеві” [2,
с.149]. Про системні принципи інститутів права,
в тому числі фінансового права, прибічники тр а72

диційного підходу до вивчення принципів права
жодної мови не ведуть. Ще одним недоліком
цього підходу, за висновком М.І. Байтіна, є те,
що цей підхід „зводиться в основному до перерахування цих принципів без обґрунтування їх
системи, без опори на певну концептуальну о снову їх виділення” [2, с.150]. Вихід з даної ситуації, що склалася у правознавстві, цей вчений
вбачає у необхідності „внести в дослідження д аного питання новий момент, що базується на в изнанні концепції єдності і взаємопроникнення
природного і позитивного права ” [2, с.150].
Саме з даних позицій - природно-позитивного
підходу до праворозуміння – аналізуватимуться
нами в подальшому загальні системні принципи
інститутів фінансового права.
Сучасна вітчизняна правова доктрина під
принципами права розуміє такі відправні ідеї і снування права, які виражають найважливіші з акономірності і підвалини даного типу держави і
права, є однопорядковими із сутністю пр ава та
становлять його головні риси, відрізняються ун іверсальністю, вищою імперативністю та загал ьновизначеністю, відповідають об’єктивній нео бхідності побудови та зміцнення відповідного с успільного ладу, спрямовують і надають синхр онності усьому механізму правового регулювання
суспільних відносин, розкривають місце права у
суспільному житті та його розвитку, відзнач аються критеріальним характером та роллю [11,
с.27]. Це свідчить, що принципи права та його
структурних підрозділів потребують системного
аналізу у їх динаміці та статиці: „А найбільшої
уваги, - як зазначає А.М. Колодій, - ... заслуговують принципи права і особливо його структ ури, зовсім не досліджені і в науковому, і в пра ктичному розумінні, які відбиваються у всіх і нших принципах, притаманних п равотворчості,
правореалізації та правоохоронні” [11, с.26]. У
повній мірі це стосується і принципів фінансов ого права на усіх рівнях його структури та фун кціональних форм.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Сучасна вітчизняна наука фінансового права є
повноправним правонаступником та продовж увачем на новому рівні радянської науки фінанс ового права, виростає з неї методом діалектичного
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зняття. Тому її день сьогоднішній буде зрозум ілий з врахуванням її складної еволюції. В радя нський період принципи фінансо вого права як галузі в цілому та окремих його інститутів в тих чи
інших аспектах зокрема, розглядались Ю.А. Р овінським [20, с.21-30], Л.К. Вороновою [6, с.2324], С.Д. Ципкіним [23, с.23-29], В.В. Бесчеревних [3, с.17-22], Н.І. Хімічевою [22, с.32-36], М.І.
Піскотіним [18, с.15-23], С.В. Запольським [9,
с.26-39], рядом інших дослідників. Характе рним
для їх підходу до принципів фінансового права
було те, що вони вважали такими (при нципами)
виключно положення, офіційно санкц іоновані
державою, а самим цим поло женням відводили
роль найважливіших юридичних норм, але н ічуть не більше, тому що вийти за межі т акого
підходу не дозволяла монопольно пануюча тоді
доктрина юридичного позитивізму.
В постсоціалістичний період розвитку п итання принципів у фінансовому праві розглядали
російські юристи-фінансисти О.М. Козирін [10,
с.77], Д.В. Вінницький [4, с.177-237], М.В. Карасьова [21, с.38-39], Ю.О. Крохіна [12, с.53-70],
О.М. Горбунова [7, с.88-89], І.І. Кучеров [13,
с.86-92], О.А. Ялбулганов [25, с.117-135] та ряд
інших, вітчизняні теоретики фінансового права
Л.К. Воронова [5, с.379-394], М.П. Кучерявенко
[14, с.99-110], А.А. Нечай [15, с.173-185], О.П.
Орлюк [16, с.108-123], П.С. Пацурківський [17,
с.54-123], Н.Ю. Пришва [19, с.52-82] та ряд інших. Для більшості з них характерний відхід від
ортодоксального юридичного позитивізму, нам агання з’ясувати та відобразити насамперед
об’єктивні риси та правові виміри цього суспіл ьного явища. Зокрема, П.С. Пацурківський чи не
вперше в науці фінансового права спробував в иділити та обґрунтувати систему загальногалуз евих принципів фінансового права. Він відніс до
них публічний характер фінансового права, ро зподіл функцій представницьких та виконавчих
органів влади у фінансовій діяльності держави на
основі конституційного принципу розпо ділу
компетенції законодавчої та виконавчої гілок
влади взагалі, принцип переваги у сфері фіна нсового права представницьких органів влади п еред виконавчими органами влади, пріоритетність
публічних видатків по відношенню до прибутків
казни, принцип „здорових фінансів”, принцип
фінансової безпеки держави, принцип єдності
фінансової діяльності і грошової системи держ ави, міжгалузевий характер фінансової діяльності,
повна самостійність у встановлених чинним з аконодавством держави межах фінансової діял ьності органів місцевого самоврядування, при н-

цип соціальної спрямованості фінансової діял ьності держави, принцип плановості. Тим не м енше ще не час робити висновки, що галузеві
принципи фінансового права наукою уже
з’ясовані [17, с.54-87]. Аналіз чисельної літер атури з фінансового права переконує, що швидше
всього навпаки, загальногалузеві принципи ф інансового права ще очікують свого спеціального
глибокого та всебічного дослідження.
Дещо більше „пощастило” у цьому плані
спеціальним принципам окремих інститутів фіна нсового права, зокрема, інститутів податков ого та
бюджетного права. Вони були предметом аналізу
таких відомих юристів-фінансистів сучасності, як
М.П. Кучерявенко, Ю.О. Крохіна, І.І. Кучеров,
А.О. Селіванов, Д.В. Вінницький, Г.В. Петрова та
деяких інших. Що ж стосується загальних принципів інститутів фінансового права, то вони наукою
фінансового права ще повністю не з’ясовані.
Мета статті полягає у з’ясуванні ступеня
наукової розробки проблеми, дослідженні сутн ості, змісту та системи загальних інститутів при нципів фінансового права з позицій діяльнісного
підходу, аналіз їх ролі у забезпеченні безпер ебійного функціонування механізму фінансово правового регулювання.
Виклад основного матеріалу дослідже ння. Аналіз еволюції та сучасного стану нормат ивно-правових та доктринальних підходів до р озуміння сутності природи інститутів фінансового
права переконує, що найбільш типовими і пош иреними є дефініції цих інститутів як формальної
системи чи навіть просто сукупності однорідних
юридичних норм. Тобто, вчені юристи -фінансисти по суті виділяють тільки інституці ональну
функцію інститутів фінансового права, яка на йбільш образно та наочно проявляється у норм ативному впорядкуванні суспільних відн осин з
приводу публічних фінансів. Однак при цьому
залишається поза увагою норм ативно-діяльнісна
природа інститутів фінансового права, без з’ясу вання якої ніяк не можливо вивести з агальні
принципи інститутів фінансового права. Адже
дійсне фінансове право є не просто форм альною
системою, а активним, дієвим соціальним рег улятором розподільних, перерозподільних та ко нтрольних відносин у сфері публічних фінансів.
Його розвинута галузева структура проникає у
всі ланки публічних фінансів, змінюючи в допу стимих природою цих відносин межах об’єктивні
процеси в них.
Цей аспект суспільної прир оди інститутів
фінансового права в цілому, особливо сутність та
архітектоніка їх загальних принципів, можуть
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бути пізнані, на нашу думку, тільки з позицій
діяльнісного підходу. Вченими юристами фінансистами цей підхід до аналізу досліджув аної проблеми ще не застосовувався. В динамі чному постсоціалістичному суспільстві, ще не п озбавленому рис та особливостей перехідного п еріоду, фінансове право є нічим іншим, як встан овленням необхідної нормативної впорядковано сті розподільних, перерозподільних та контрол ьних відносин у сфері публічних ф інансів, або,
інакше кажучи, інструментом, що опосередковує
відносин між суб’єктами цього права. Фінансове
право через систему своїх інститутів створює но рмативну основу збереження і водночас нал ежної та
необхідної зміни правових меж фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядува ння, формує нормативно-правову структуру нових
суспільних відносин у сфері публічних фінансів.
Тільки в плані опосередкування міжсуб’єктних
відносин фінансове право може розкрити та ро зкриває в дійсності свої сутнісні властивості, проя вляється саме тим, чим воно є насправді, виражає
себе як конкретне активне явище.
Роль інституціонального носія відіграє с оціальна якість юридичних норм у фінансовому
праві. В кожній з них діалектично поєдна ні властивості, риси та ознаки загального, особливого та
часткового, або, висловлюючись юридичною т ермінологією, родові, видові риси та конкретні
прояви. Фінансово-правова норма є первинним
структурним елементом інституту фінансового
права. Вона є по суті надавально-зобов’язуючим
правилом, яке завдяки своїй логіко -семантичній
будові – гіпотеза, диспозиція, санкція – безпосередньо здійснює регулювання фінансового пр авовідношення. Норма фінансового права є логі чно завершеним, формально цілісним владним
велінням, яке конкретно проявляється у відпов ідних нормативно-правових приписах, нормахпринципах, правових дефініціях, вимогах, розп орядженнях, наказах, постановах, програмних та
статутних положеннях. Документально вона від ображається у відповідних структурни х частинах
(статтях, параграфах, пунктах, абзацах) нормати вно-правових актів. Фінансово-правова норма має
активний, діяльнісний характер, вона є первісним
рушійним імпульсом фінансового права.
З норм фінансового права формуються рі зноманітні нормативно-правові спільності – нормативні асоціації фінансового права, фінансово правові субінститути, інститути фінансового
права, складні інститути фінансового права, ро зділи фінансового права, підгалузі фінансового
права, галузь фінансового права в цілому. Нор74

мативна асоціація фінансового права являє
собою певну систему фінансово -правових норм,
об’єднаних єдиним предметом та характером
регулювання фінансово-правових відносин. Прикладом такої асоціації можуть бути фінансово правові норми, які регулюють склад доход ів, що
закріплюються за бюджетами місцевого сам оврядування та враховуються при визначенні о бсягів міжбюджетних трансфертів та склад дох одів бюджету Автономної Республіки Крим, обл асних та районних бюджетів, які враховуються
при визначенні обсягів міжбюджен их трансфертів, викладені у Бюджетному кодексі України.
Так, згідно Бюджетного кодексу України,
до доходів, що закріплюються за бюджетами м ісцевого самоврядування та враховуються при
визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів,
належать наступні податки і збори (обов’язкові
платежі): 1) прибутковий податок з громадян у
частині, визначеній статтею 65 цього Кодексу; 2)
державне мито в частині, що належить відпові дним бюджетам; 3) плата за ліцензії на пров адження певних видів господарсь кої діяльності та
сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад; 4) плата за державну р еєстрацію суб’єктів підприємниц ької діяльності,
що справляється виконавчими органами відпов ідних рад; 5) плата за торговий патент на здій снення деяких видів підприємницької діяльності
(за винятком плати за придбання торго вих патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автоз аправними станціями, заправними пунктами), що
справляється виконавчими органами відповідних
рад; 6) надходження адм іністративних штрафів,
що накладаються виконавчими органами відп овідних рад або утвореними ними в установлен ому порядку адміністративними комісіями; 7)
єдиний податок для суб’єктів малого підприє мництва у частині, що належить відповідним б юджетам [1, Ст.64].
Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм тер иторіальних громад доходи бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів, які вр аховуються при визначенні обсягів міжбюдже тних трансфертів, формуються за рахунок: 1) 25
відсотків прибуткового податку з громадян, що
справляється на відповідній території; 2) 25 ві дсотків плати за землю, що справляється на тер иторії Автономної Республіки Крим та відповідної
області; 3) плати за ліцензії на провадження пе вних видів господарської діяльності та сертифік ати, що видаються Радою міністрів Автономної
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Республіки Крим та обласними державними а дміністраціями.
Для забезпечення реалізації спільних соц іально-економічних і культурних програм тер иторіальних громад доходи районних бюджетів,
які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, формуються за рахунок: 1)
50 відсотків прибуткового податку з громадян,
що справляється на території сіл, селищ, міст
районного значення та їх об'єднань; 2) 15 відсо тків плати за землю, що сплачується на територі ї,
сіл, селищ, міст районного значення та їх об'є днань; 3) плати за ліцензії на провадження певних
видів господарської діяльності та сертифікати,
що видаються районними держав ними адміністраціями; 4) плати за державну реєстрацію суб'є ктів підприємницької діяльності, що справляється
районними державними адміністра ціями; 5) надходження адміністративних штрафів, що накл адаються районними державними адміністраціями
або утвореними ними в устано вленому порядку
адміністративними комісіями [1, Ст.66].
Як бачимо, нормативні асоціації фінансового права об’єднують групи однорідних норм
фінансового права у своєрідні класи цих норм.
Відмінності між різними асоціаціями норм фіна нсового права головним чином функціональні, кіл ькісні, а не якісні та зумовлюються ос обливостями
різних груп фінансових відносин одного і того ж
виду, на врегулювання яких вони спрямовані.
Нормативні асоціації одного і того ж типу об’єднуються у субінститути фінансового
права. Прикладом субінститутів фінансового
права можуть бути фінансово -правові норми, що
регулюють надходження місцевих бюджетів, або
норми фінансового права, що регулюють витрати
місцевих бюджетів. Зокрема, видатки місцевих
бюджетів включають бюджетні призначення,
встановлені рішенням про місцевих бюджет, на
конкретні цілі, що пов’язані з реалізацією програм, перелік яких визначено статтями 88 -91 Бюджетного кодексу України.
Так, до видатків, які здійснюються з б юджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх
об’єднань та враховуються при визначенні обс ягу міжбюджетних трансферт ів, належать видатки
на: 1) органи місцевого самоврядування сіл, с елищ, міст районного значення; 2) освіту - дошкільну освіту, загальну середню освіту (школи дитячі садки); 3) первинну медико -санітарну,
амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну доп омогу (дільничні лікарні, медичні амбулаторії,
фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пу н-

кти); 4) сільські, селищні та міські палаци кул ьтури, клуби та бібліотеки [1, Ст.88].
До видатків, які здійснюються з районних
бюджетів та бюджетів міст республіканського
Автономної Республіки Крим і міст обласного
значення та враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів, належать видатки
на: 1) державне управління: а) органи місцевого
самоврядування міст республіканського Автон омної Республіки Крим і міст облас ного значення;
б) органи місцевого самоврядування районного
значення; 2) освіту: а) дошкільну освіту (у містах
республіканського Автономної Республіки Крим
та міст обласного значення); б) загальну середню
освіту: загальноосвітні навчальні заклади, у тому
числі: школи-дитячі садки (для міст республікан ського Автономної Республіки Крим та міст о бласного значення), спеці алізовані школи, ліцеї,
гімназії, колегіуми, вечірні (змінні) школи; в)
заклади освіти для громадян, які потребують с оціальної допомоги та реабілітації: загальноосві тні школи-інтернати, загальноосвітні школиінтернати для дітей-сиріт і дітей, які позбавлені
піклування батьків, дитячі будинки (у разі, якщо
не менше 70 відсотків кількості учнів загальн оосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх шкілінтернатів для дітей-сиріт і дітей, які позбавлені
піклування батьків, дитячих будинків формуєт ься на території відповідного міста чи району),
дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї,
допомога на дітей, які перебувають під опікою і
піклуванням; г) інші державні освітні програми;
3) охорону здоров'я: а) первинну медико -санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну д опомогу (лікарні широкого профілю, пологові б удинки, станції швидкої та невідкладної медичної
допомоги, поліклініки і амбул аторії, загальні
стоматологічні поліклініки); б) прогр ами медикосанітарної освіти (міські та районні цент ри здоров'я і заходи по санітарній освіті); 4) соціальний
захист та соціальне забезпечення: а) державні
програми соціального забезпечення: притулки
для неповнолітніх (у разі, якщо не менше 70 ві дсотків кількості дітей, які перебувають в цих з акладах, формується на території відпов ідного
міста чи району), територіальні центри і відд ілення соціальної допомоги на дому; б) де ржавні
програми соціального захисту: пільги ветеранам
війни і праці, допомога сім’ям з дітьми, додатк ові виплати населенню на покриття витрат з опл ати житлово-комунальних послуг, компе нсаційні
виплати за пільговий проїзд окремих к атегорій
громадян; в) державні програми підтримки буд івництва (реконструкції) житла для окремих кат е-
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горій громадян; г) районні та міські програми і
заходи щодо реалізації дер жавної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї; 5) державні
культурно-освітні та театрально-видовищні програми (театри, бібліотеки, музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи естетичного вих овання дітей); 6) державні програми розвитку ф ізичної культури і спорту: утримання та навчал ьно-тренувальна робота дитячо -юнацьких спортивних шкіл всіх типів (крім шкіл республіканськ ого Автономної Республіки Крим і обласного зн ачення), заходи з фізичної куль тури і спорту та
фінансова підтримка організацій фізкультурно спортивної спрямованості і спо ртивних споруд
місцевого значення [1, Ст.89].
До видатків, які здійснюються з бюджету
Автономної Республіки Крим і обласних бюдж етів та враховуються при визначенні обсягу мі жбюджетних трансфертів, належать видат ки на: 1)
державне управління: а) представницьку і вик онавчу владу Автономної Республіки Крим; б)
обласні ради; 2) освіту: а) загальну с ередню освіту для громадян, які потребують соціальної д опомоги та реабілітації: спеціальні загальноосві тні навчальні заклади для дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку,
санаторні школи-інтернати; загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні школи -інтернати
для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківськ ого піклування, дитячі будинки (крім загальноо світніх шкіл-інтернатів, загальноосві тніх шкілінтернатів для дітей-сиріт і дітей, які позбавлені
батьківського піклування, дитячих будинків, визначених у підпункті «в» пункту 2 статті 89 ць ого Кодексу, та дитячих будинків с імейного типу і
прийомних сімей); б) заклади професійно -технічної освіти, що перебувають у власності Авт ономної Республіки Крим і виконують де ржавне
замовлення; в) вищу освіту (вищі заклади освіти
І, II, III та IV рівнів акредитації, що перебувають
у власності Автономної Республіки Крим та сп ільній власності територіальних громад); г) пі слядипломну освіту (інститути післ ядипломної
освіти вчителів та центри і заходи з підвищення
кваліфікації державних службовців місцевих о рганів виконавчої влади та органів місце вого самоврядування, постійно д іючі курси (центри)
підвищення кваліфікації пр ацівників соціальнокультурної сфери та агропро мислового комплексу, що знаходяться у комунальній власності); г)
інші державні освітні програми; 3) охорону зд оров’я: а) первинну медико -санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (ліка рні республіканського Автономної Р еспубліки
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Крим та обласного значення); б) сп еціалізовану
амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну доп омогу (спеціалізовані лікарні, поліклініки, вкл ючаючи стоматологічні, центри, диспансери, го спіталі для інвалідів Великої Ві тчизняної війни,
будинки дитини, станції переливання кр ові); в)
санаторно-курортну допомогу (санаторії для
хворих на туберкульоз, санаторії для дітей та
підлітків, санаторії медичної реабіл ітації); г) інші
державні програми медичної та санітарної доп омоги (медико-соціальні експертні комісії, бюро
судмедекспертизи, центри меди чної статистики,
бази спецмедпостачання, центри здоров’я і зах оди санітарної освіти, інші прогр ами і заходи; 4)
соціальний захист та соціальне забезпечення: а)
державні програми соціального захисту та соці ального забезпечення: допомога по догляду за і нвалідами І чи II групи внаслідок психічного розладу; адресна соціальна допомога малозабез печеним сім'ям; виплати компенсації реабіліт ованим; дитячі будинки-інтернати; навчання та
трудове влаштування інвалідів; буди нки-інтернати для престарілих і інвалідів; бу динки-інтернати для дітей-інвалідів; центри по нарах уванню
пенсій; притулки для неповнолітніх (крім прит улків, визначених у підпункті «а» пу нкту 4 статті
89 цього Кодексу); б) республіканські Автоно мної Республіки Крим і обласні проф ани і заходи з
реалізації державної політики ст осовно дітей,
молоді, жінок, сім'ї; в) інші державні соц іальні
програми; 5) культуру і мистецтво: а) де ржавні
культурноосвітні програми (республіканські А втономної Республіки Крим та обласні біблі отеки,
музеї та виставки); 6) державні театральновидовищні програми (філармонії, му зичні колективи і ансамблі, театри, палаци і будинки кул ьтури республіканського Автономної Респу бліки
Крим і обласного значення, інші заклади та заходи у галузі мистецтва); в) інші державні культ урно-мистецькі програми; 6) фізичну кул ьтуру і
спорт: а) державні програми з розви тку фізичної
культури і спорту (навчально -тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів
республіканського Автоно мної Республіки Крим
та обласного значення, заходи з ф ізичної культури і спорту республіканського Автономної Ре спубліки Крим та обласного зна чення); б) державні програми з інвалідного спо рту і реабілітації
(республіканський Автономної Республіки Крим
та обласні центри з інвалідного спорту і дитячо юнацькі спортивні школи інвалідів та спеціаліз овані спортивні школи параолімпійського резе рву; проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з інвалідного сп орту республіканського
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Автономної Республіки Крим та обласного зн ачення) [1, Ст.90].
До видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів, належать видатки на: 1) місцеву
пожежну охорону; 2) позашкільну освіту; 3) с оціальний захист та соціальне забезпечення: а)
програми місцевого значення стосовно дітей,
молоді, жінок, сім'ї; б) місцеві програми соціал ьного захисту окремих категорій населення; 4)
місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою насел ених
пунктів; 5) культурно-мистецькі програми місц евого значення; 6) програми підтри мки кінематографії та засобів масової ін формації місцевого
значення; 7) місцеві програми з розвитку фізи чної культури і спорту; 8) типове проект ування,
реставрацію та охорону пам'яток ар хітектури
місцевого значення; 9) транспорт, дорожнє го сподарство: а) регулювання цін на послуги метр ополітену за рішеннями органів місцевого сам оврядування; б) експлуатацію дорожньої системи
місцевого значення (в тому числі роботи, що проводяться спеціалізованими мо нтажно-експлуатаційними підрозділами); в) будівництво, р еконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значе ння; 10} заходи з організації рятування на водах; 11)
обслуговування боргу органів місцевого самовр ядування; 12) програми природоохоронних заходів
місцевого значення; 13) управління ком унальним
майном; 14) регулювання земельних відносин; 15)
інші програми, затверджені відповідною радою
згідно із законом [1, Ст.91].
Отже, субінститути фінансового права, як
переконує аналіз, окрім функціональних рис та
особливостей, відрізняються між собою також
конкретною метою правового регулювання.
Нормативні асоціації фінансового права та
фінансово-правові субінститути об’єднуються у
відносно автономні, змістовно та формально
виокремлені інститути фінансового права, які
являють собою внаслідок цього цілісні ко мплекси юридичних норм, що забезпечують
самостійне достатнє регулювання видів відносин у сфері публічних фінансів . Так, один з нових інститутів фінансового права постсоціалі стичної держави утворився, як переконливо о бґрунтувала А.А. Нечай, внаслідок консолідації та
виокремлення
системи
фінансово -правових
норм, якими регулюються публічні фонди ко штів соціального призначення, котрі, однак, не
стали державною чи комунальною формою вла сності, проте за рахунок яких задовольняються
суспільні інтереси, визнані державою [15 , с.99].

В Україні до них належать: 1) публічні солідарні
фонди коштів обов’язкового соціального страх ування, а саме: фонд загальнообов’язкового держ авного соціального страхування на випадок безр обіття; фонд соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань; фонд соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності; 2) публічна накопичувальні
фонди обов’язкового соціального страхування, а
саме: недержавні пенсійні фонди, через які здій снюється накопичення, інвестування, розподіл та
використання коштів обов’язкового державного
накопичувального пенсійного страхування (коштів
другого рівня пенсійної системи) [15, с.99].
Спільними для усіх матеріальних інстит утів фінансового права є те, що, як переконує їх
аналіз, кожному з них кореспондують відповідні
інститути публічних фінансів. Тобто, матеріал ьний інститут фінансового права характеризуєт ься об’єктивною єдністю, правомірністю та цілі сністю формального вираження функціонально
однорідних юридичних норм, з яких він скла дається. Останнє документально фіксується в
окремих розділах, главах чи параграфах кодиф ікованих нормативних актів. Кожен інститут ф інансового права наділений тільки йому власт ивим категорійно-фінансовим апаратом, власними
принципами, поряд із єдиними прин ципами усіх
інститутів фінансового права, що пронизують їх
наскрізь, юридичними конструкціями, спира ючись на які логічно виводиться весь їх цілісний,
повний зміст, закріплюються певні прийоми та
засоби правового впливу на відносини у сфері
публічних фінансів.
В свою чергу, інститути фінансового права
формують ще крупніші нормативно -правові спільності – складні інститути, генеральні інстит ути, розділи, підгалузі фінансового права, а в кі нцевому рахунку галузь фінансового права в ц ілому. Галузь фінансового пр ава регулює увесь
рід суспільних відносин у сфері публічних ф інансів. Складні інститути фінансового права,
генеральні інститути фінансового права, розділи
фінансового права одного і того ж виду якісно
відрізняються між собою не кардинально, а зн ову ж таки мірою охоплення правовим регул юванням відповідних видів фінансових відносин,
функціональною та цільовою специфікою. Фо рмально-логічна цілісність та завершеність інст итутів фінансового права якраз і дозволяє легко
об’єднувати їх у розділи та підгалузі фінан сового
права, а в залежності від здійснюваних ними фун кцій відносити ті чи інші інститути фінансового
права до його загальної чи особливої частин. То б-
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то, в цілому система фінансового права має скла дну розгалужену структуру, зумовлену не менш
складною системою інститутів публічних фінансів.
Таким чином, фінансове право як явище і нтегративне є системою самодостатніх та автон омних інститутів, у яких сповна проявляється і
водночас вміщається внутрішня активність і
своєрідність фінансово-правової матерії. Існування фінансового права як єдиного явища не
заперечує, а навпаки, з необхідністю передбачає
наявність інститутів, які є особливим видовим
проявом родових рис та ві дносин, конкретними
формами вираження його основних властивостей
та якостей його системної о рганізації, галузевої
сутності. Об’єктивна наявність останньої вказує
якраз на те, що вона є відображенням не зовні шнього, випадкового, скороминучого у розподіл ьних, перерозподільних та контрольних віднос инах у сфері публічних фінансів, а відображає н еобхідні та стійкі аспекти прояву її всез агальних
та фундаментальних сторін, уособлює структу рний рівень з’ясування сутності, внутрішньої д етермінації властивостей і якостей цілісного
об’єкта. Такими властивостями та якостями во дночас фінансового права є його норм ативність,
формальна визначеність та імперативність.
Нормативність фінансового права зумовл ена його діяльнісною сутністю. Без цього фіна нсове право буде непридатним належно забезп ечувати впорядковані розподільні, перерозподіл ьні та контрольні відносини у сфері публічних
фінансів, необхідний фінансово -правовий статус
учасників цих відносин, їх права, свободи та з аконні інтереси. Фінансове право, що складається
з уніфікованих правових інститутів та стандарт изованих механізмів регулювання фінансово правових відносин у суспільстві, спрямоване не
максимально повне задоволення всезагального
публічного інтересу та захисту природніх прав і
законних інтересів кожного з учасників цих відн осин зокрема. В нормативній раціональності фіна нсово-правових інститутів реалізується внутрішній
зміст, потенціал фінансового права в цілому.
Формальна визначеність фінансово -правових інститутів, а ще більше – фінансово-правових норм як елементів цих інститутів є прямим
вираженням сутності фінансового права в ціл ому, базисною характеристикою загальнообов’язковості та загальновизнаності його но рмативної
онтології. Будучи закріпленою у док ументованих
джерелах, затверджених відповідн ими державновладними інституціями, формальна визначеність
юридичних фінансових норм якнайповніше з абезпечує їх точність, чіткість, офіційну стабіл ь78

ність та надійність. Інституціональне забезп ечення нормальної фінансової діяльності інстит утів публічної влади із застосуванням належних
юрисдикційних засобів впл иву і має місце саме
завдяки відповідній фіксації юридичних норм у
нормативних актах. Саме таке опр едмечування
норм фінансового права у документальних фо рмах надає йому онтологічний статус всезагал ьності та загальнообов’язковості, виділяє його в
об’єктивований феномен суспільного життя.
Тільки шляхом нормативного документування
фінансово-правових засобів можуть здійснюв атися і здійснюються правозобов’язуючі, правоз абороняючі та правоуповноважуючі юр идичні
приписи та вказівки. Таким чином, форм альна
визначеність норм фінансового права є не ч имось зовнішнім, певною формою до їх тексту ального змісту, а відображає власне конструкти вну онтологію фінансового права, істотні власт ивості фінансово-правових нормативних актів, є
матеріальним втіленням їх загальн ообов’язковості в регулюванні належної поведінки учасн иків фінансово-правових відносин.
В імперативності фінансового права проя вляється його аксіологічна сутність. Вона полягає у
вимозі неодмінного забезпечення належного у всіх
сферах фінансово-правових відносин. Свобода,
рівність і справедливість учасників фі нансових
правовідносин є належною нормою, мірою імпер ативної регуляції їх поведінки як суб’єктів фінанс ових правовідносин. Організованість і п орядок у
суспільстві, що створюються імперативним мех анізмом правового регулювання, забезпечують н еобхідну свободу дій учасникам податкових відносин, їх правову рівність у відповідності із соціал ьною справедливістю, перешкоджають виникненню
у фінансових правовідносинах безправного реж иму насильства і свавілля з боку держави.
Володіючи сутнісними властивостями н ормативності, формальної визначеності та імпер ативності, інститути фінансового права в їх орг анізуючій спільності набувають нову якість – формально-нормативну системність, тотожність у
родовому сенсі та відмінність щодо видових в имирів юридичних конструкцій, цілі сний імперативно-регулятивний характер. Завдяки цим яко стям інститути фінансового права надають соці альній поведінці суб’єктів фінансово -правових
відносин дозволяючу, забороняючу чи уповн оважуючу спрямованість, забезпечують публічні
фонди коштів держави та органів місцевого самоврядування фінансовими ресурсами, у повній
мірі реалізують у соціумі норм ативне буття та
завдання фінансового права. Саме формально -
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нормативна системність з її узагальн юючими
принципами та постулатами, рівноцінним наб ором видових імперативних юридичних засобів
сповна проявляє багатий потенціал кожного з
інститутів фінансового права в забезпеченні у
суспільстві цивілізованих змісту і форм фінанс ових правовідносин, чітко відображає у катег орійно-понятійному апараті та юридичних кон струкціях формальної визначеності онтологію ф інансового права, надає впорядкованого характ еру ієрархічному ряду фінансово -правових цінностей. Така консолідуюча дія формально -нормативної системності інститутів фінансового права
зумовлюються, на нашу думку, тим , що вона
внутрішньо наділена наступними важливими с истемними принципами:
1) цілісності, згідно якому властивості і нституту фінансового права в цілому не зводяться
і не можуть бути зведеними в принципі до суми
властивостей складових його елементів, тобто
властивості цілого у фінансовому праві, як, до
речі, й у праві загалом, в принципі не можуть
бути виведеними з властивостей його частин.
Так, будь-яка нормативна фінансово -правова
спільність завжди є дещо б ільшим, ніж сума
окремих елементів, що її складають ;
2) структурності - відповідних зв’язків і
відносин елементів інституту фінансового права,
через які і здійснюється їх регулюючий вплив на
фінансово-правову дійсність;
3) функціональності – залежності кожного
елемента інституту фінансового права від його
ролі у процесі нормування відповідних фінанс ово-правових відносин, що в кінцевому рахунку
зумовлює нормативно-регулятивну ефективність
фінансового права в цілому. Нормативне фун кціонування інституту фінансового права хара ктеризується відносною стабільністю , загальнообов’язковістю, суверенністю, домінуючим ст ановищем серед інших інституційних регуляторів
розподільних, перерозподільних та контрольних
відносин у сфері публічних фінансів;
4) інтегративності – властивістю інституту фінансового права, яка компле ксно впливає на
поведінку суб’єктів фінансово -правових відносин, внаслідок чого сповна проявляється його
активний регулюючий характер;
5) ієрархічністю, з якою в інституті фінансового права встановлюються субординаційні
зв’язки на його різних структурних р івнях;
6) динамічності, тобто гнучкості та рухомості структурно функціональних внутрішніх і
зовнішніх зв’язків і відносин інституту фінанс ового права, його здатності розвиватися та вдо с-

коналюватись у відповідності з потребами ф інансово-правової практики;
7) гетерономності, коли інститут фінансового права є елементом системи фінансового
права і водночас його елементи можуть виступ ати у якості системи нижчого порядку. В силу
цього принципу ясно і чітко встановлюються б агатопрофільні міжсистемні зв’язки, відтв орюються у кожному інституті фінансового права
основні структурні особливості формальної но рмативності. Фінансове право при цьому постає у
якості складної регулятивної системи, здатної
охопити весь спектр фінансово -правових відносин у сфері публічних фінан сів, забезпечити у
ній належний правопорядок, зді йснити всебічний
нормативний вплив на публічні фінанси, врах увати усі інтереси суб’єктів фінансових правові дносин. Коли фінансове право буде реалізовув атися в єдиному системному комплексі, то у поз итивній фінансово-правовій сфері не зможуть
утворюватися пробіли та цілі пустоти, у яких
відразу завжди виникає свавілля та беззаконня;
8) відкритості, завдяки якому інститут ф інансового права постійно взаємодіє із соціал ьним середовищем. Об’єкти та суб’єкти фінанс ового права, фінансових правовідносин постають
при цьому як головні фактори, рушійні сили ф ормування та розвитку змісту і структури цих і нститутів ї їх взаємодії між собою.
Висновки. Отже, діяльнісний підхід до
аналізу інститутів фінансового права дає на йбільш природнє та об’єктивне обґрунтування їх
практичної ефективності, базуючись при цьому
на глибинних сутніх характеристиках останніх.
Інститут фінансового права постає у цьому вип адку не просто формалізованою сукупністю но рмативно-правових приписів (принц ипів, норм,
юридичних дефініцій тощо), субінститутів та
якісно ще простіших нормативних утворень, що
закріплені у формально-юридичних джерелах, а
являє собою живий організм, що має власні з акономірності виникнення, фу нкціонування та
розвитку. Цей підхід дозволяє відшукати адекв атну схему організаційної структуризації юрид ичних елементів інститутів фінансового права,
вивести з фінансово-правової дійсності їх заг альні системні принципи. До них належать: при нцип цілісності, принцип структурності, принцип
функціональності, принцип інтегративності,
принцип ієрархічності, принцип динамічності,
принцип гетерономності, принцип відкритості.
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L.V. Vakaruk
SYSTEMATIC PRINCIPLES OF FINANCIAL -AND-LEGAL INSTITUTIONS IN ACCORDANCE
TO THE ACTIVE APPROACH
Summary
The active approach to analysis of financial institutes gives the most natural and objective substanti ation of their practical efficacy, basing thus on the deep essential performances. T he institute of the financial
right arises by the in this case not simply formalized plurality of the normative -and-legal instructions (principles, norms, legal definitions etc.), of subinstitutes and it is qualitatively of even more simple normative ed ucations, which are anchored in formal -and-legal sources, and represents an alive organism, which has natural
legitimacies of originating, functioning and development. This approach allows to find the adequate plan of
organizational structuring of legal eleme nts of institutes of the financial right, to introduce from the fina ncial-and-legal validity their common system principles.

80

Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Випуск 273. Правознавств о.

УДК 347.73
© 2005 р. В.А. Вдовічен
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ „ІНТЕ РЕС” У ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИНАХ
Постановка проблеми. З розвитком держави та суспільства виникає необхідність узг одження інтересів між приватними та публічними
суб’єктами. Як слушно зазначає Ю.А.Крохіна,
що фінансове право представляє собою суку пність взаємопов’язаних правових норм, які закр іплюють і регулюють особливе коло суспільних
відносин. Відносини і суспільні зв’язки, які в иникають між приватними і публічними суб’єк тами в процесі фінансової діяльності де ржави і
місцевого самоврядування, носять багатоа спектний, комплексний характер, а за своїм соціал ьним, політичним і правовим змістом – конфліктний характер. Конфліктність, яка викликана пр отиріччями між приватними і публічними майн овими (фінансовими) інтересами , є однією із закономірностей розвитку фіна нсового права, яка
впливає на виникнення, функціонування чи пр ипинення фінансових відносин і зумовлює ная вність такої тенденції фінансового законодавства ,
як політична компромісність правового регул ювання [14, с.68].
Розкриття специфіки усвідомлення інтер есів та ролі ціннісних орієнтирів дасть можл ивість
глибше осмислити особливості податкових ві дносин, виявити шляхи удосконалення законода вства. Саме дослідження інтересів, які отрим али
відображення в нормах законодавства, дає мо жливість виявити соціально-регулятивні можливості податкового права.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблематикою категорії „інтерес” і її різном анітних трактувань займалися соціологи: А.С. А йзіковіч, Г.М. Гак, Г.Є. Глезерман, А.Г. Здравом ислов, В.П. Лавріненко, Д.І. Чесноков та ін..; психологи: Л.А.Гордон, В.Г. Іванов, С.Л. Рубін штейн та ін..; економісти: Л.І. Абалкін, Б.Я. Гер шкович, В.В. Радаєв та інші.
Вперше категорія «інтерес», як соціальної
основи системи права, в юриспруденцію була
введена німецьким правознавцем Рудольфом фон
Ієрінгом (1818-1892). У своєму суспільно-правовому вченні Р.Ієрінг встановлює визначену су бординацію інтересів: людини, суспільних груп,
суспільства. Причому інтересам більшості над ається певний пріоритет. Право в історичн ому
розумінні він осмислює системою примусу, яка є
фактично системою субординації і узг одження

інтересів різних соціальних суб’єктів. На думку
Р. Ієрінга, природа права полягає в нео бхідності
суспільного регулювання й узгодження інтересів
різних соціальних суб’єктів. Саме на це пол оження вчення Р. Ієрінга зробили акцент його п ослідовники, серед яких автор „соціологічної
юриспруденції” Роско Паунд і представники
школи „юриспруденція інтересів” Ф. Гек, Г.
Штоль, Р.Мюллер-Ерзбах.
Мета статті. Автором статті поставленні
наступні завдання: визначити природу категорії
інтерес; проаналізувати співвідношення таких
категорій як інтерес, потреби, цілі і благо.
Виклад основного матеріалу. Основна
проблема категорії інтерес полягає у визначенні
її природи. Погляди науковців щодо цього под іляються на три групи. Одні дослідники вважають
інтерес категорією суб’єктивною [8, с.223], вони
розмірковують так: якщо відсутнє усвідомлення
інтересу суб’єктом, то нема змісту говорити і про
самий інтерес. Другі – категорією об’єктивною [2,
с.19], оскільки інтереси існують і незалежно від
усвідомлення їх суб’єктом. Третя група вчених
вважає, що інтерес – це діалектична категорія, в
якій з необхідністю проявляється в поєднанні
об’єктивне і суб’єктивне начало [9, с.164].
На наш погляд, інтерес не можна розгляд ати як суб’єктивну категорію тому, що інтереси
існують і поза усвідомленням самим суб’єктом
інтересу [7, с.44]. Твердження про те, що катег орія «інтерес» має суб’єктивну природу спрост овують такі положення. По-перше, формою прояву інтересу є суспільне відношен ня. В свою
чергу, суспільне відношення визначається сук упністю умов, які „оточують” суб’єкта. Оскільки
для суб’єкта інтересу ці умови становлять обст авини зовнішнього світу, то очевидно, що вони не
входять у його суб’єктивну сферу.
По-друге, не викликає сумніву, що у кожного суб’єкта існують свої індивідуальні інтер еси, котрі не співпадають з інтересами інших осіб.
Але якщо погодитися з тим, що інтерес – це
суб’єктивна категорія, то Г.М. Гак справедливо
вказує на те, що такий підхід визначить основу і
поле взаємодії інтересів різних суб’єктів – це
психіка людини, її відображення навколишньої
дійсності. Отже, виходить, що говорити про в ідображення в свідомості інтересів – значить го-
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ворити про відбиття в психіці психічного. Такий
висновок означає, що всі ко лізії інтересів є явище свідомості суб'єкта (людини) [3, с.63]. Але це
повністю суперечить вихідному п оложенню про
те, що у кожного суб’єкта є свої індивідуальні
інтереси, які не збігаються з інтересами інших
суб’єктів. Відповідно, інтерес – це не суб’єктивна категорія.
Деякі науковці вважають інтерес певною
об’єктивною спрямованістю, прагненням суб’єк та [6, с.22]. Але потрібно зазначити, що спрям ованість, як і прагнення, неможливі без цільової
орієнтації. Визначення цілей ґрунтується на ві дбивній і аналітичній психічній діяльності
суб’єкта. Для цього необхідно оцінити зале жність суб’єкта від тих чи інших обставин, визн ачити способи зняття такої залежності і вибрати
найбільш вдалий варіант її подолання. Останнє
положення свідчить про те, що спрямування діяльності суб’єкта і обрання мети відносяться до
суб’єктивних явищ. У зв’язку з даним положенням варто зазначити, що така думка зводиться до
розуміння інтересу як суб’єктивної категорії.
Але як вище зазначено, суб’єктивне розуміння
категорії інтересу хибна.
Позиція ряду науковців, які розглядають
інтерес як об’єктивно-суб’єктивну категорію,
також є невірною. По-перше, відповідно до розглянутого положення під інтересом розуміється
усвідомлення суб’єктом своїх об’єктивних п отреб. Але Л.І. Бондаренко правильно вказує на
те, що така позиція означає, що інтерес практи чно розглядається як феномен свідомості, хоча і з
беззмістовною вказівкою на його об’єктивну
(матеріальну) основу. Тому такий підхід по суті
нічим не відрізняється від суб’єктивного роз уміння інтересу [1, с.14]. По-друге, розглянута
думка не витримує критики подвійності категорії
інтересу, так як формально -логічний метод пізнання не дозволяє такого трактування. Визна вши інтерес об’єктивно-суб’єктивною категорією,
ми прийдемо до неминучого висновку про те, що
ознаки інтересу будуть проявлятись по -різному в
залежності від того, до якого аспекту явища ми
звертаємось: до об’єктивної чи суб’єктивної ст орони інтересу. Але головна вимога до встано влення сутності наукової категорії полягає саме в
тому, що ознаки не можуть залежати від аспекту
розгляду категорії – вони повинні бути постійними. Адже саме широке логічне узагал ьнення
ознак досліджуваного явища дозволяє оп ерувати
науковою категорією як формою логічного ми слення [12, с.46].
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Ми вважаємо правильною думку про те, що
інтерес є об’єктивною категорією. Г.Є.Глезе рман
справедливо вказує, що усвідомлення інт ересу не
додає до його змісту нічого нового, оскільки він
визначається життєвими умовами які оточують
суб’єкт [4, с.38]. Інтерес не породжується свід омістю, а існує в дійсності в формі зв' язку суб’єкта з оточуючими його умовами. Цей зв’язок пр оявляється у вигляді суспільних відн осин, змістом
яких є потреба суб’єкта. Варто зазначити, що
більшість науковців правознавців вважає, що
інтерес – це об’єктивна категорія [16, с.112].
Враховуючи викладене, можна зробити д еякі висновки. По-перше, інтерес – це об’єктивна
категорія, яка за формою представляє собою суспільне відношення. По-друге, змістом цього відношення є потреба, яка має соціальний характер
(значення), що власне і робить її інтересом. У
сфері податкового права інтерес відіграє важл иву роль. Вона проявляється у впливі на дії пода ткових органів та платників податків, як учасн иків податкових відносин. Перш ніж досл іджувати
такий вплив інтересу на податко ві відносини,
варто проаналізувати співвідношення таких к атегорій як інтерес (з одного боку) та п отреби,
цілі і благо (з іншого).
Співвідношення інтересу і потреб полягає в
тому, що потреба – це визначена взаємодія орг анізму із зовнішнім матеріальним серед овищем,
яка характеризується фізичною залежністю
суб’єкта від умов життєзабезпечення, яке прит аманне людині. Інтерес в свою чергу представляє
собою потребу, яка притаманна людині як соці альному суб’єкту, тобто потребу, яка має соціал ьний характер [18, с.10]. Саме така потреба в иступає в якості інтересу. Як стверджував І. Кант,
тільки про розумну істоту говорять, що вона
проявляє до чого-небудь інтерес, а істоти, які
позбавлені розуму, мають лише чуттєві спон укання [11, с.242]. Саме розум є передумовою с успільного характеру інтересу.
Що стосується категорії „ мета”, то варто
погодитись з більшістю науковців, які справе дливо називають ціллю той усвідомлений і баж аний результат реалізації вибраних суб’єктом м ожливостей, які направлені на задоволення п отреб. Тому мета не входить в зміст інтересу,
оскільки вона є предметом, на яку інтерес спрямований. Адже інтерес не є щось безпредметне.
Саме латинський вислів inter esse, означає „бути
між чим-небудь”, свідчить, що інтерес завжди
проявляється по відношенню до чого -небудь,
який бажають реалізувати [5, с.133].
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Але деякі науковці розуміють інтерес як
саме благо [17, с.5]. Такий підхід немає належн ого обґрунтування, оскільки об’єктом інтересу є,
як правило, досягнення певного блага, користі.
Л.І. Бондаренко вірно вважає, що якщо інтерес є
благом, то він не може бути об’єктом самого с ебе, тобто мати за мету самого себе. Дане положення вказує на те, що про благо можна говорити
як про об’єкт інтересу, який стає таким завдяки
своєму вмінню задовольняти інтер еси і потреби
суб’єкта. В цьому і полягає цінність майнового і
немайнового блага для суб’єкта.
Практично вся свідома діяльність суб’єктів
суспільних відносин спрямована на реалізацію
тих чи інших інтересів, але в той ж час об’єк тивною умовою життя є неможливість ре алізації
інтересів усіх суб’єктів суспільства. В цьому р озумінні суспільне життя являє собою сферу перманентного конфлікту інтересів. Тому для реал ізації своїх інтересів суб’єкту необхідно навч итись враховувати інтереси інших суб’єктів сусп ільних відносин, знаходити взаємовигідні розв’язання (компроміси) з іншими суб’єктами.
Як підкреслював М.М. Коркунов, основне
завдання права полягає в розмежуванні різном анітних, які стикаються між собою, людських і нтересів [13, с.7]. В протилежному випадку сусп ільство буде являти собою колізію егоїсти чних
інтересів, які кожний раз будуть результ атом
безглуздого насильства.
А.Г. Здравомислов з цього приводу справ едливо відзначає, що ринок є ніщо інше, як ві дкрито визнаний конфлікт у галузі економічних
інтересів при наявності пр авил торгу, купівліпродажу, угоди [10, с.9]. Відповідно до цього,
випливає те, що суспільство потребує системи
розмежування інтересів і механізмів суспільного
регулювання колізій інтересів.
В основу механізму регулювання колізій
інтересів закладена ідея п равового регулювання
суспільних відносин. Сутність її полягає у встановленні визнаних і дотриманих всіма суб’єктами
суспільства, в тому числі і держави, об’єктивних
правових норм, на основі яких існує м ожливість
вирішення конфліктів між суб’єктами права. Т ам,
де поєднуються інтереси і спонука ння окремих
людей, особистості і держави, виникає проблема
узгодження цих інтересів за допомогою права і
виникає необхідність правотворчості.
Як писав Г.Ф. Шершеневич, необхідно в изнати, що право існує, оскільки існує б оротьба
інтересів. Ґрунтуючись на своїх інтересах, люди
вступають у визначені відносини один з одним, а
тому саме з формуванням і усвідомленням

суб’єктами своїх інтересів виникає і необхі дність
в правовому регулюванні [19, с.83].
З’ясувавши сутність правов ої категорії „інтерес” варто приділити увагу саме приватним та
публічним інтересам. Адже ці два види інтересу
ведуть безперервну боротьбу, яка притаманна
всьому розвитку суспільства. Тут треба зазначити, що найбільш чітко така протидія двох видів
інтересу спостерігається саме в податкових пр авовідносинах. В останніх зачіпаються державні
інтереси – як публічної сторони та інтереси пл атника податків – як приватної.
Сучасний розвиток суспільних відносин
поставив завдання: знайти баланс між публічн ими і приватними інтересами. Розв’язання даної
проблеми забезпечить стабільний еволюці йний
розвиток нашого суспільства. Так е завдання потребує наявності об’єктивного уявлення про роль
категорії „інтерес” у розмежуванні приватного і
публічного права, що особливо важли во для визначення питання про колізію приватних і публ ічних інтересів в податковому праві.
Приватні та публічні інтереси в суспільстві
знаходяться в протиріччі і, в той же час, в єдно сті. Кожна особа переслідує свої приватні інтер еси, але вона може їх реа лізувати тільки в суспільстві. Публічні інтереси не тільки не збігаються
з індивідуальними, але й інколи суперечать їм.
Суть такого протиріччя полягає в тому, що пу блічні інтереси неминуче обмежують інтереси
приватні, ставлять перешкоди на шляху їх реал ізації. Хоча, поряд з тим, публічні інтереси оп ираються на інтереси приватні, виражають їх в
узагальненому вигляді.
Багатовікова історія людства переконливо
свідчить про єдність і протиріччя приватних та
публічних інтересів. Люди протягом усієї своєї
історії відшуковували шляхи вирішення такого
протиріччя. Було очевидним, що перевага прив атного інтересу над публічним приведе до хаосу в
суспільстві, до його розпаду. Але так само н еприйнятною є перевага публічного над прива тним, оскільки це приведе до придушенн я особистості, індивіду. Людська історія свідчить, що
єдиним шляхом зняття такого протиріччя може
бути відшукання компромісу, зближення прив атного і публічного інтересів.
Висновки. Зіткнення інтересів платників
податків і держави, їх боротьба, пошук компр омісів стали основними питаннями, в межах в ирішення яких створювались основні європейські
демократії. Отже, податок „генетично” пов’яза ний з інтересами. Податок виникає і розвиваєт ься внаслідок існуючої диференціації інтересів,
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необхідності їх розмежування , захисту, створення умов і спеціально-юридичних механізмів реалізації. Податок є формою захисту сусп ільства,
окремих груп осіб та індивідів від конк уруючих
інтересів. Інтерес ж є безпосереднім і основним
фактором, першоосновою податку; інтерес є су тнісною межею, субстанцією податку. А податок,
відповідно, є нормативним вир азом погоджених
інтересів. Соціальне призначення податку пол ягає у здійснюваній ним функції погодження і нтересів, яка відображає спосіб фіксації податком
стану урівноваженості (гармонії) публічних і
приватних інтересів.
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V.A. Vdovichen
MEANING OF A CATEGORY „INTEREST” IN THE TAX RELATIONS
Summary
In the article author considers the following tasks: to define a nature of a category „interest” and to
analyze a correlation of such categories as interest, need, purpose and boon. Thus, the tax "generically" is
connected to interests. The tax arises and develops owing to exis tence of differentiation of interests. The tax
is the form of protection of a society, separate groups of the persons and individuals from competing inte rests. The interest is direct and major factor, basis of the tax.
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ПОНЯТТЯ ПОРЯДКУ СТЯГНЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ
Постановка проблеми. Виконання конституційного обов’язку сплачувати податки і
збори в порядку і розмірах, установлених законом, забезпечується можливістю застосування
мір державного примусу, які полягають у прим усовому стягненні податкового боргу (недоїмки).
Практичним виразом мір державного пр имусу став
Закон України “Про порядок погашення з обов’язань платників податків перед бюдж етами та
державними цільовими фондами” (далі Закон) [1],
в якому дається визначення податкового боргу (н едоїмки), встановлено порядок його стя гнення.
Відповідно до пункту 1.3 статті 1 Закону,
податковим боргом (недоїмкою) є податкове з обов’язання (з урахуванням штрафни х санкцій за
їх наявності), самостійно узгоджене платником
податків або узгоджене в адміністративному чи
судовому порядку, але не сплачене у встановл ений строк, а також пеня, нарахована на суму т акого податкового зобов’язання. Дане визначення
суттєво відрізняється від тих, які пропонуються
вітчизняними та зарубіжними науковцями, а т акож закріпленого в Податковому кодексі Росі йської Федерації. Зокрема, відомий російський
учений, який спеціально займався проблемою
податкового боргу (недоїмки), О.С. Тітов, пиш е:
“Недоїмку можна розглядати і як податкове пр авопорушення – протиправну, винну дію чи безд іяльність, шляхом якої не виконуються чи нен алежно виконуються обов’язки, порушуют ься
права і законні інтереси учасників пода ткових
відносин (перш за все держави як основного одержувача податкових надходжень) і за яке встан овлена юридична відповідальність” [23, с.53]. Але
погодитись з даним твердженням, на нашу ду мку, не можна. Оскільки, утворення н едоїмки, на
відміну від правопорушення [22, с.29 -30; 20,
с.49], може відбуватись і без вини платника п одатків. Наприклад, затримка оплати товарів з в ини
замовника (покупця), дата відвант аження яких
продавцем є відповідно до пункту 7.3.1. статті 7
Закону України “Про податок на додану вартість”
датою виникнення податкового зобов’язання. Отже, зводити недоїмку винятково до винних, протиправних дій платника податків не можна.
Нововведенням даного Закону, який відр ізняє його від раніше діючого податкового зак онодавства України та чинного податкового зак о-

нодавства Російської Федерації, є положення закріплене в статті 3: активи платника податків
можуть бути примусово стягнені в рахунок п огашення його податкового боргу виключно за
рішенням суду. Дане положення має важливе
значення для захисту прав платників податків і
фактично є реалізацією конституційного при нципу непорушності права приватної власності,
яке полягає у неможливості протиправного позб авлення права власності. Хоча дане положення мі ститься в Розділі ІІ Конституції України, який має
назву “Права, свободи та обов’язки люди ни і громадянина”, на нашу думку, воно в однаковій мірі
стосується як фізичних так і юридичних осіб.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питанням, які пов’язані з сутністю та призн аченням порядку стягнення податкового боргу,
виділенням специфічних рис цьог о окремого інституту податкового права не було приділено
достатньої уваги зі сторони вчених -юристів.
У літературі з фінансового та податкового права
дане питання, як правило, висвітлюється епіз одично. В якості винятку можна навести лише
монографічне дослідження російського вченого
О.С. Тітова: “Недоїмка: правове регулювання
стягнення”. Але зважаючи на те, що дане досл ідження базується винятково на законодавстві
Російської Федерації, яке в регулюванні даного
питання суттєво відрізняється від українсько го,
воно було використано лише в якості теорети чного підґрунтя даної статті.
Мета статті. Автор статті ставить перед
собою завдання проаналізувати та систематиз увати існуючі в податковому законодавстві пр оцедури стягнення податкового боргу, а також
запропонувати власне визначення поняття “п орядок стягнення податкового боргу”.
Виклад основного матеріалу дослідже ння. З визначення примусового стягнення, яке
дається в пункті 1.6. статті 1 Закону, можна зр обити висновок, що звернення до суду є необхі дним лише у випадку невизнання (неузгодження)
суми податкового боргу платником податків.
В інших випадках, Закон допускає звернення
стягнення на активи платника контролюючими
органами, за умови дотримання процедури над іслання податкових повідомлень та податкових
вимог [10; 11]. Джерелами погашення податк о-
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вого боргу платника податків за рішенням орг анів стягнення, які є виконавчими д окументами, є
будь які активи платника податків, що переб увають у податковій заставі [21, с.7], з урахува нням обмежень визначених в пункті 7.3. статті 3
Закону. Згідно з податковим законодавством,
стягнення може бути звернене на готівку [5],
цінні папери [12], рухоме майно [6] та інші акт иви платника податку [13].
За загальним правилом, стягнення, в першу
чергу, звертається на грошові ко шти платника
податків. Стягнення безготівкових коштів здій снюється шляхом надіслання банку (банкам), о бслуговуючому платника податків, платіжної в имоги на суму податкового боргу або його част ини, а при стягненні готівкових коштів – у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України [5].
Звернення стягнення на інше майно пла тника податків здійснюється шляхом його прод ажу, на підставі рішення податкового органу, пі дписаного його керівником та скріпленого герб овою печаткою податкового органу. Організація
продажу такого майна платника податків здій снюється його податковим керуючим, компете нція якого визначена Положенням затвердженим
Наказом ДПА [14].
Продаж активів платника податків здій снюється на публічних торгах на умовах змагал ьності у такому порядку: а) товари, які можуть
бути згруповані та стандартизовані, підлягають
продажу за кошти виключно на біржових торгах,
що проводяться біржами, створеними відповідно
до Закону України “Про товарну біржу”, які в изначаються центральним податковим органом на
конкурсних засадах [12]; б) інші товари, об’єкти
рухомого чи нерухомого майна, а також цілісні
майнові комплекси підприємств підлягають пр одажу за кошти виключно на ц ільових аукціонах,
які організовуються за пода нням відповідного
податкового органу на зазнач ених біржах [15]. У
разі, коли на території району або міста, де зн аходяться активи платника податків, що прод аються, відсутня товарна біржа, в изначена
центральним податковим органом, под атковий
орган організовує окремий позабіржовий аукціон
[16]. Реалізація рухомого майна здійснюється на
умовах попередньої оплати [17].
Продовольчі товари, що швидко псуються,
а також інші товари, обсяги яких є недостатніми
для організації публічних торгів, підлягають
продажу за кошти на комісійних умовах через
організації роздрібної торгівлі, визначені податковим органом на конкурсних засадах. При ць о-
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му участь будь-яких посередників або агентів у
такому продажі не дозволяється [7, п.29].
Майно боржника, щодо обігу якого вст ановлено обмеження законом, продається на з акритих торгах, які проводяться на умовах змаг альності. У таких закритих торгах беруть участь
особи, які відповідно до законодавства можуть
мати зазначене майно у власності чи на підставі
іншого речового права. Порядок погашення податкового боргу платником податків, що переб уває у державній чи комунальній власності, а т акож у разі ліквідації чи реорганізації платника
податків встановлений окр емими процедурами в
статтях 11, 12, 13 Закону.
У випадку невизнання податкового боргу
платником податків, законодавством встановл ено інший порядок стягнення податкової недої мки – судовий. Правове регулювання якого здій снюється Цивільним процесуальним кодексом
України та Господарським процесуальним код ексом України. Підставою відкриття виконавчого
провадження в даному випадку є надходження
до державної виконавчої служби виконавчих д окументів про стягнення сум до державного б юджету [9]. Виконання судового рішення у пере дбачених законом випадках може бути здійснене
й іншими органами, в тому числі і податковими,
але примусове виконання судових рішень, крім
органів та посадових осіб, які виконують ріше ння про притягнення до кримінальної чи адмініс тративної відповідальності, здійснюється викл ючно посадовими особами державної виконавчої
служби [4, п.3. ст.9]. Для примусового виконання
рішень судів про стягнення коштів на користь
держави за позовами органів державної податк ової служби державними виконавцями можуть
бути залучені працівники податкової міліції [18].
Як і в попередній процедурі, стягнення може б ути звернене на будь-які активи платника податків, в тому числі і кошти в іноземній валюті [19].
Виняток встановлено лише щодо примусової р еалізації майна державних підприємств та госп одарських товариств, у статутних фондах яких
частка держави становить не менше 25% до вд осконалення визначення зако нами України механізму примусової реалізації майна [2, ст.1].
Судовий порядок стягнення податкового
боргу, як і задоволення інших вимог кредиторів ,
передбачено Законом України “Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом”. Стаття 31 даного Закону визначає
черговість задоволення вимог кредиторів за р ахунок продажу активів боржника [3]. Цей пр о-
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даж здійснюється у формі відкритих торгів, пу блічних торгів (аукціону) або конкурсу [8].
Висновки. Отже, податкове законодавство
України передбачає дві процедури примусового
виконання податкового обов’язку платниками
податків: судову та позасудову. Причому оста ння може застосовуватись лише у випадку узг одження (визнання) податкового боргу (недоїмки)
платником податків. Сам порядок стягнення п одаткового боргу (недоїмки) можна визначити як
судову, а в передбачених податковим законода вством позасудову, процедуру примусового вик онання уповноваженими державою органами на
користь держави чи іншого публічного суб’єкта
податкового зобов’язання (обов’язк у) платника
податків за рахунок активів такого платника.
Список літератури
1. Закон України “Про порядок погашення
зобов’язань платників податків перед бюджет ами та державними цільовими фондами”// ВВР. –
2001. - №10. – ст.44.
2. Закон України “Про введення мор аторію на примусову реалізацію майна”// ВВР. –
2002. - №10. – ст. 77.
3. Закон України “Про відновлення плат оспроможності боржника або визнання його бан крутом”// ВВР. – 1999. - №42-43. – ст. 378.
4. Закон України “Про виконавче пров адження”// ВВР. – 1999. - №24. – ст. 207.
5. Про затвердження порядку вилучення
готівки у платника податків, який має податкову
заборгованість. Постанова Кабінету Міністрів
України від 22 червня 1998р. №940.// Урядовий
кур’єр. – 1998. - №119-120 від 25.06.98.
6. Порядок звернення стягнення н а рухоме
майно, що перебуває в податковій заставі, для
погашення податкової заборгованості платника
податків (крім фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності) та реалізації такого майна.
Затверджений Постановою Кабінету міністрів
України від 22 червня 1998 р. № 941.// Урядовий
кур’єр. – 1998. - №121-122 від 27.06.98.
7. Порядок стягнення коштів та продажу
інших активів платника податків, які перебув ають у податковій заставі. Затверджений Пост ановою Кабінету міністрів України від 15 квітня
2002р. № 538.// Урядовий кур’єр. – 2002. - №83
від 08.05.2002.
8. Порядок продажу активів у рахунок п огашення податкового боргу боржника в процед урах банкрутства. Затверджений Наказом Міністе р-

ства економіки України від 07.06.2001. №123.//
Офіційний вісник України. – 2001. - №26.
9. Інструкція про проведення виконавчих
дій. Затверджена Наказом міністерства юстиції
від 15.12.99. № 74/5 з подальшими змінами//
Офіційний вісник України. – 1999. - №51.
10.Порядок направлення органами Держ авної податкової служби України податкових п овідомлень платникам податків та рішень про з астосування штрафних (фінансових санкцій). З атверджений Наказом Державної податкової а дміністрації України від 21.06.2001 №253 в реда кції Наказу №247 від 27.05.2003.// Вісник пода ткової служби України. – 2002. - №25-26.
11.Порядок направлення органами Держ авної податкової служби України податкових в имог платникам податків. Затверджений Наказом
Державної податкової адміністрації України від
03.07.2001. №266 із змінами.// Вісник податкової
служби України. – 2002. - №25-26.
12.Положення про проведення конкурсу з
визначення уповноважених товарних та фонд ових бірж з продажу майна та цінних паперів, які
перебувають в податковій заставі в рахунок п огашення податкового боргу. Затверджене Нак азом ДПА від 25.12.2001. № 517.// Вісн ик податкової служби України. – 2002. - №16.
13.Порядок використання додаткових дж ерел погашення податкового боргу за рішенням
органу стягнення. Затверджений наказом Держ авної податкової адміністрації України від
19.09.2003. № 439.// Вісник податкової служби
України. – 2003. - №41.
14.Положення про призначення, звільне ння та компетенцію податкового керуючого. З атверджене Наказом ДПА 2001 від 02.08.2001. №
312. Із змінами.// Вісник податкової служби
України. – 2001. - №44.
15.Про затвердження порядку проведення
цільових аукціонів з продажу активів платника
податків, які перебувають у податковій заставі.
Наказ ДПА від 26.06.2002. № 294.// Вісник под аткової служби України. – 2002. - №27.
16.Про затвердження порядку проведення
позабіржових аукціонів з продажу активів пла тника податків, які перебувають у податковій з аставі. Наказ ДПА від 27.05.2002. №243.// Офіці йний вісник України. – 2002. - №24.
17.Про заходи щодо упорядкування реаліз ації рухомого майна в рахунок погашення податк ової заборгованості. Наказ Державної податк ової
адміністрації України від 02.11.99. № 603.// Вісник
податкової служби України. – 1999. - №42.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Випуск 273. Правознавств о.

87

І.І. Бабін

18.Порядок взаємодії органів державної в иконавчої служби та податкової міліції при прим усовому виконанні рішень судів про стягнення ко штів на користь держави за позовами органів Державної податкової служби. Затверджений Наказом
міністерства юстиції України від 03.07.2002. №60/5
та Наказом Державної податкової адміністрації
України від 03.07.2002. №304.// Офіційний вісник
України. – 2002. - №28.
19.Положення про зупинення операцій,
арешт та примусове списання коштів в іноземних
валютах та банківських металах. Затверджене
Постановою Національного банку України від
03.12.2003 №515// Офіційний вісник України. –
2004. - №6. – Стор. 111.

20.Мирошник С.В. Проблемные вопросы
субъективной стороны налогового правонаруш ения.// Государство и право. – 2002. - №4. – С. 48-53.
21.Тарасенко В. Стягнення (погашення)
податкового боргу.// Вісник податкової служби
України. – 2003. - №48. – С. 6-9.
22.Телятник Л. О теоретических истоках
проблем применения ответственности при нар ушениях налогового законодательства.// Пре дпринимательство, хозяйство и право. – 1999. №11. – С. 29-30.
23.Титов А.С. Недоимка: Правовое рег улирование взыскания. – М.: АО “Центр ЮрИнфоР”, 2003. – 218с.

Стаття надійшла до редкол егії 25 лютого 2005 року.
Рекомендована до опублікування у «Віснику» членом редколегії Р.О.Гаврилюк.
I.I. Babin
THE CONCEPTION OF THE SEQUENCE RECOVERY OF THE TAX ARREARS
Summary
The Ukrainian’s tax legislation has two procedure of sequence recovery of the tax arrears: the extraj udicial form and the judicial form. The extrajudicial form is used only in special cases : the tax arrears are recognised by taxpayer. The judicial form is used in other cases. The own definition of the sequence recovery of
the tax arrears is proposed.
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ПРИНЦИП ТЕРИТОРІАЛЬН ОСТІ В ПОДАТКОВОМУ П РАВІ
Постановка проблеми. Виняткова юрисдикція державної влади встановлювати систем у
податків і зборів, стягувати їх – поширюється на
весь податково-правовий простір держави. Проте
ознайомлення із законодавством про податки і
збори ряду зарубіжних держав, вивчення їхньої
практики оподаткування пере конує, що кожна
держава практикує одночасне використання різних принципів оподаткування. Найбільш істо тними причинами цього є, на нашу думку, потр еби наповнення державної казни, сприяння у в ирівнюванні соціально-економічного розвитку
неоднаково розвинутих регіо нів, створення
сприятливих умов для збільшення обсягів інве стицій. Не уникла цієї закономі рності й Україна.
В даний час ніхто не оспорює достатньо
велику суспільну значимість податкових відн осин: “Податки стали одним із основних предм етів міжнародних спорів, нерідко головною мот ивацією для прийняття важливих рішень у фіна нсовій політиці компаній і навіть суттю і основою
існування деяких держав” [11, с. 458]. В податкових відносинах кожна держава, в першу чергу,
намагається забезпечити захист власних інтер есів. Необхідно відмітити заінте ресованість суспільства в створенні та виділенні правових норм
для врегулювання відносин в сфері міжнародн ого оподаткування. Про це свідчить той факт, що
при поширенні компетенції по стягненню пода тків і зборів нерідко мають мі сце розбіжності в
діяльності податкових органів кількох держав,
які для підтвердження своєї позиції в основному
оперують власним національним законодавс твом, що породжує міжнародні спори, які вир ішуються, перш за все, на основі принципів мі жнародного права та податкового права.
Ступінь наукової розробки. Проблема
визначення податкової території займає значне
місце у дослідженнях вчених -мислителів. Концептуальні засади визначення юрисдикції держ ави, в тому числі і податкової, були закладені у
багатьох працях вітчизняних та зарубіжних в чених. Такою проблематикою займалися: Г.Ф. Ш ершеневич [16], С.Г. Пепеляєв [12], О. Фоміна
[15, с.125-135], М.П. Кучерявенко [9], Р.О. Га врилюк [6], А.З. Георгіца [7, с.143] та інші. Кожен
з них привносить у юридичну науку власне б ачення даної проблеми. На магаючись охопити

всю сторону власного дослідження, вони, в пе вній мірі, однобічно розкривають поняття пода ткової території. Визначення податкової території
держави втілюється в принцип територіальності
в податковому праві. Саме цей принцип визначає
дію законодавства держави про податки і збори в
просторі.
Метою статті є дослідити правову прир оду принципу територіальності в податковому
праві, проаналізувати його вплив на регулювання
податкових відносин.
Виклад основного матеріалу. Г.Ф. Шершеневич, аналізуючи дію закону в просторі, пі дкреслив, що юридичні норми діють тільки в м ежах території, яка підвладна державі. Державна
влада не може вимагати визнання встановлених
нею норм за відповідними межами її дії [16, с.
38].Територія держави передбачає певне співв ідношення на стадії реалізації національних норм і
нормативних приписів інших держав. Таке співвідношення спрямоване на регулювання повед інки
іноземців та осіб без громадянства, які перебув ають на території держави. В такому ж аспекті, н еобхідно враховувати співвідношення поведінки
громадян, які перебувають в інших держ авах.
З такої позиції, актуальним є дослідження
поняття „податкова територія”. Навряд чи в д аному разі можна говорити про єдиний підхід.
Але все ж таки, в цілому податкова територія
буде співпадати з територією держави. Це поя снюється тим, що саме в її межах державні пр иписи (в тому числі і ті, що регулюють податкові
відносини) будуть мати обов’язковий характер.
Варто нагадати і про те, що компетенція по вст ановленню податків і зборів, поширен ня її на території держави є однією із основних ознак де ржави в цілому [9, с. 205-206].
Стаття 2 Конституції України гарантує:
“територія України в межах існуючого кордону є
цілісною і недоторканою” [1, Ст. 2]. Територія
держави - це частина земної кулі, що належить
певному народу та є основою його суверенітету
та добробуту. Це зумовлено тим, що держава не
може існувати поза територією як сферою здій снення своїх функцій. Податково -правовий простір держави також обмежений. В основі його
меж лежать територіальні кордони держави. Зг ідно статті 1 Закону України “Про державний
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кордон України” – державний кордон України є
лінія і вертикальна поверхня, що проходить по
цій лінії, які визначають межі території України
- суші, вод, надр, повітряного прост ору [2, Ст. 5].
Принцип територіальності визначається
міжнародно-правовим принципом територіал ьного верховенства держави на своїй території
[12, с. 358]. Територіальне верховенство – невід’ємна частина державного суверенітету, його
матеріальне втілення, я ке означає: по-перше –
влада держави, в тому числі в сфері оподатк ування, являється вищою владою по відношенню
до усіх осіб, які знаходяться на її території; подруге – на території цієї держави виключається
дія публічної влади іноземної держави.
Водночас, необхідно відрізняти територі альне верховенство від юрисдикції держави. Т ериторіальне верховенство виражає всю повноту
податкової влади держави у всіх її конституці йних формах (законодавча, виконавча і судова),
але лише в межах її території. Юрисдикція ж
держави означає можливість встановити права і
обов’язки для осіб, які певним чином зв’язані з
даною державою: громадянством, економічною
взаємодією та ін.
Як зазначає Р.О. Гаврилюк - однією з найістотніших ознак правового простору держави є
винятковий суверенітет держави над усією її т ериторією. У статті 2 Конституції України гара нтовано: “Суверенітет України поширюється на
всю її територію” [1, Ст. 2]. Не зважаючи на певні
відмінності у визначеннях категорії “суверен ітет”
різними групами вчених, неважко помітити спільні
ознаки суверенітету, на які вказують д ослідники, а
саме: повновладдя і верховенство держави всер едині країни; незалежність держави на міжнародній
арені; єдність суверенітету держави.
Суверенітет держави означає, що дія норм
права на території держави є необмеженою ніким
іншим, безумовною і абсо лютною. Підписання
Україною міжнародно-правових угод і поширення в такий спосіб на територію України загал ьновизнаних принципів права і міжнародно -правових норм не є порушенням виняткового су веренітету держави, оскільки згідно зі ст. 9 Конституції України “чинні міжнародні договори, зг ода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, є частиною національного законодавства
України”. Укладення міжнародних договорів, які
суперечать Конституції України, можливе лише
після внесення відповідних змін до Конституції
України. Виключення з цього принципу можуть
бути лише зі згоди держави, яка може виражатися
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в укладених державою міжнародних договорах чи
іншими способами [10, с. 365].
Відповідно до принципу територіальності
держава оподатковує тільки доходи (чи інші
об’єкти оподаткування), що зв’язані з діяльні стю, яка здійснюється на її території. Якщо дох оди виникають у фізичних чи юридичних осіб цієї
держави за її межами, то вони не включаю ться
до складу оподаткованих доходів [14, с. 123].
Тобто, держава вправі стягувати податок з нер езидента лише в тому разі, коли у нього виникає
об’єкт оподаткування на території цієї держави.
У зв’язку з цим, найбільш важливим є питання
визначення території, яка використовується для
кваліфікації суб’єктів оподаткування як нерез идентів і резидентів, і на яку поширюється пода ткова юрисдикція держави по відношенню до н ерезидентів. По даному питанню немає єдиного
рішення ні в міжнародному праві, ні в закон одавстві України. Але, виходячи з аналізу норм ативних актів і міжнародних договорів, можна
виділити два підходи до визначення території
держави в податкових цілях [12, с. 359].
Перший підхід полягає в тому, що до такої
території відноситься тільки так звана дер жавна
територія. Державна територія України включає:
власне територію, внутрішні води, територіальне
море і повітряний простір над ними. А.З. Георг іца зазначає, що державна територія – це частина
поверхні земної кулі, що окреслена кордонами
держави і яка перебуває під її суверенітетом. ЇЇ
складовими елементами є сухопутні, водні, пі дземні та повітряні простори [7, с. 77].
У відповідності з цим підходом законода вство держави не може використовувати контин ентальний шельф і виняткову економічну зону
для визначення статусу суб’єктів оподаткування,
а також поширювати на них свою податкову
юрисдикцію по відношенню до нерезидентів.
Пояснюється цей підхід тим, що континентал ьний шельф і виняткова економічна зона не вх одять в державну територію [8, с. 89]. Відповідно
до норм міжнародного права, встановлених Ко нвенцією ООН 1982 року по морському праву,
держави володіють лише визначеними сувере нними правами на цій території, які в основному
зводяться до прав на розвідування, розробку і
збереження природних ресурсів цих територій.
Ці суверенні права не підлягають розширеному
тлумаченню [12, с. 360].
В якості аргументів на користь цієї точки
зору можна навести положення договорів про
уникнення подвійного оподаткування. Так, деякі
з них поширюють податкову юрисдикцію не
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тільки на її державну територію, але і на конт инентальний шельф і виняткову економічну зону
(наприклад, Конвенція між Урядом України і
Урядом Республіки Польща про уникнення п одвійного оподаткування доходів і майна та поп ередження податкових ухилень) [3, Ст. 3]. В ряді
договорів договірні держави поширюють свою
податкову юрисдикцію тільки на континентал ьний шельф [4, Ст. 3]. Дані норми можна лише
тлумачити як такі, що розширюють податкові
юрисдикції держав.
Згідно другого підходу вважається, що національне законодавство може використовувати
континентальний шельф і виняткову економічну
зону для визначення статусу платників податків,
а також поширювати на ці території свою пода ткову юрисдикцію у відношенні нерезидентів [12,
с. 361]. Цей підхід може бути обґрунто ваний
тим, що в Конвенції 1982 року не регулюється
статус континентального шельфу і виняткової
економічної зони в податкових цілях, тому і м ожуть застосовуватись загальні норми міжнаро дного економічного права.
В Хартії економічних прав і обов’язків
держав 1974 року (п.1 ст. 2) встановлено при нцип невід’ємного суверенітету держав над їх б агатствами і природними ресурсами. У відпові дності до цього принципу, кожна держава має
право регулювати і контролювати іноземні інв естиції, а також діяльність транснаціон альних корпорацій в межах своєї національної юрисдикції.
Держава має суверенні права на розвідку, розр обку та збереження природних ресурсів в виня тковій економічній зоні та на континентальному
шельфі, тому вона вправі використовувати дані
території для визначення податкового статусу
осіб, що знаходяться на них і поширювати свою
податкову юрисдикцію у відношенні нерезиде нтів, які мають об’єкти оподаткування на цих т ериторіях. Поширення юрисдикції тільки на ко нтинентальний шельф, як передбачено в деяких
угодах про уникнення подвійного оподаткува ння, слід трактувати як обмеження податкової
юрисдикції держави.
Отож, варто погодитись, що як і перший ,
так і другий підходи мають свої аргументи і н аповнені доказовим матеріалом. Але сама конст атація факту не є вирішенням проблеми. І тому,
на думку автора, узагальнивши ці аргументи,
найбільш правильним був би підхід “компром ісу” [12, с.361], який втілюється в міжнародних
угодах про уникнення подвійного оподаткува ння. Основна суть вище зазначених суверенних
прав полягає у можливості держави черпати для

себе матеріальні блага саме від розвідки, розро бки та збереження природних ресурсів даних т ериторій. Відповідно, держава вправі надавати ці
території в користування іноземним державам,
юридичним і фізичним особам за плату і іншим
чином одержувати вигоду від використання цих
територій. При цьому, за відсутності спеціальн ого міжнародного договору держава не вправі в икористовувати дані території для визначення п одаткового статусу осіб, що знаходяться на них,
але вправі стягувати з користувачів природних
ресурсів ті податки, які, по суті, носять характер
зустрічного представлення за використання пр иродних ресурсів (орендна плата за використання
державної власності) [5, с. 25]. В Україні такими
податками являються податок на доб ування корисних копалин і платежі за користування пр иродними ресурсами. Дискусійним залишається і
питання про те, чи вправі держава стягувати п одаток на прибуток з нерезидентів, які ведуть ді яльність на даних територіях.
Слід відмітити, що законодавство У країни
не достатньо чітко визначає територію для цілей
оподаткування. При укладенні Україною міжн ародних договорів по податкових питаннях пр остежується тенденція розширення податкової
юрисдикції по податку на прибуток як на конт инентальний шельф, так і на виняткову економічну зону. Зокрема, ця тенденція відобразилась в
деяких програмних документах: Протоколі країн
СНД від 15 травня 1992 року “Про уніфікацію
підходу і укладення договорів про уникнення
подвійного оподаткування доходів і майна ” (ст. 3).
Висновок. Із врахуванням обмеженої п одаткової відповідальності нерезидентів, одним із
найбільш принципових питань податкового пр ава є визначення територіальної приналежності
об’єктів оподаткування. Ця складність в більшості
випадків обумовлюється тим, що предм ет оподаткування, тобто сукупність фактичних ознак об’єкта
оподаткування, не завжди має матеріальне втіле ння, по якому можна було би визначити його тер иторіальну приналежність. Визначення території
держави має двояке значення: для кваліфікації осіб
в якості резидентів і нерезидентів; для кваліфікації
об’єктів оподаткування, як ті, що виникають чи не
виникають на території відповідної держави. Под аткову територію держави можна визначити як т ериторію, над якою Україна має виняткову юрисди кцію щодо встановлення, справляння та стягнення
податків [6, с. 143].
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L.I. Vdovichena
THE PRINCIPLE OF TERRITORIALITY IN THE TAX LAW
Summary
The definition of territory of the state has double meaning: for qualif ication of the persons as the res idents and non-resident; for qualification of objects of the taxation, as that arise or do not arise in territory of
the appropriate state. The tax territory of the state can be defined as territory, above which Ukraine has the
exclusive jurisdiction concerning an establishment, collecting of the taxes.

92

Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Випуск 273. Правознавств о.

УДК 347.73
© 2005 р. В.В. Колосюк
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
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Постановка проблеми. На сьогодні страхування є важливим атрибутом, елементом ри нкових відносин, як товар, гроші, власність, кр едит та ін. Світова практика не виробила більш
економічного, раціонального і доступного мех анізму захисту інтересів суспільства , ніж страхування. Обставини, внаслідок яких гром адянин
або члени його сім’ї можуть втратити тимчасово
чи назавжди засоби до існування і потребують
матеріальної підтримки або соціальних послуг за
загальнообов’язковим державним страхуванням,
залежать від страхового ризику. Питання страх ового ризику, страхового інтересу, а також прав ової регламентації страхових випадків до сих пір
залишається актуальним у правовій науці. Отже,
що дає підстави та створює умови страхових
правовідносин, і взагалі чи слід розмеж овувати
цих два поняття ?
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідженню передумов та підстав страхування
присвячено значне коло наукових досліджень.
Аналізуючи поняття підстав та передумов
обов’язкового страхування, доцільно зупинитись
на наукових працях провідних учених М.І. Бо днарука, А.А. Мамедова, В.К. Райхера, М.Я. Ш имінової, В.І. Серебровського, К.А. Граве та Л.А.
Лунца. Звичайно, що дослідження перед умов та
підстав страхування ґрунтуються на працях на уковців-правників у галузі теорії права В.В. Копейчикова, М.Н. Марченка, С.С. Алексєєва, Р.О.
Халфінової.
Мета статті полягає у тому, щоб дослід ити
поняття «умови державного обов’язкового ос обистого страхування» та власне умови державного обов’язкового особистого страх ування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Не зважаючи на те, що у правовій науці н емає одностайності думок щодо чіткого розмеж ування підстав та умов правовідносин [5 , с.193;
10, с.295], ми більш обґрунтованою вважаємо
позицію тих авторів, які розмежовують підстави
та умови виникнення зміни та припинення пр авовідносин. Підставами страхових правовідн осин ми вважаємо юридичні факти та фактичні
склади, тобто конкретні життєві обставини, з н аявністю яких нормами права пов'язуються н астання передбачених у них правових наслідків, а

юридичні умови (умови виникнення зміни та
припинення правовідносин) - це обставини, що
мають юридичне значення для настання прав ових наслідків, проте вони пов'язані з цими на слідками опосередковано, через одну чи декілька
проміжних ланок [6, с.78].
До числа юридичних умов (умови вини кнення зміни та припинення правовідносин) н алежить також громадянство, стать, вік, стан зд оров'я, сімейний стан, освіту, місце прожива ння
тощо. Не будучи елементами конкретних факт ичних складів, ці юридичне значимі обставини
виступають юридичними умовами для вини кнення, зміни та припинення цілих масивів прав ових зв'язків. У літературі дані обставини отрим али назву елементів громадянського стану,і н осять у собі конкретну мету - виступати одним з
факторів визначення гносеологічних меж при
дослідженні тих чи інших юридичних фактів як
підстав виникнення, зміни та припинення прав овідносин.
Крім загальних юридичних умов, прит аманних більшості правовідносин (елементи гр омадянського стану - громадянство, вік, стать, місце проживання тощо) можна визначити такі
специфічні умови страхування взагалі та держ авного особистого страхування, зокрема, як єд иної правової категорії: 1) наявність страхового
інтересу як обов'язкова умова страхування; 2)
ризиковий характер страхування, тобто наявність
страхового ризику; 3) випадковий (імовірний)
характер майнових потреб, які покликане забе зпечувати страхування, тобто учасники даних
відносин не можуть перебач ити часу настання
страхового випадку, проте при цьому повинна
існувати реальна ймовірність його н астання; 4)
наявність правової регламентації (закріплення в
законі) випадків обов'язкового страхування (в изначення в імперативному порядку об'єктів стр ахової охорони, умов страхування, тощо).
Важливою умовою страхування взагалі, та
державного обов'язкового особистого страхування, зокрема, є наявність страхового інтересу.
Г.Ф. Шершеневич зазначає, що страхування має
своїм завданням зняти з особи страх за можливі
збитки, і тому отримання прибутку при страх уванні неприпустиме [16, с.89]. З цього положен-
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ня можна зробити два висновки: а) немає інтер есу - немає страхування. Це означає, що страхув альником може бути тільки та особа, яка в резул ьтаті втрати або пошкодження майна може зазн ати певних збитків; б) відповідно до ст. 8 Закону
України "Про страхува ння" не допускається
страхування понад страховий інтерес (за виня тком особистого страхування).
Проблема страхового інтересу відноситься
до числа дискусійних у теорії страхування. У
правовій науці висловлювалися різні погляди на
юридичну природу страхового інтересу . Під
страховим інтересом ряд авторів розуміє ті зби тки, які страхувальник (чи третя особа) може п онести при настанні страхового випадку, що дає
можливість виключати страхування особистих
немайнових благ [3, с.56-62]. Інтерес визначається як вигода [4, с.23-30], користь, у деяких випадках - як благо, як те, що в тій чи іншій мірі з адовольняє потреби людей, виступає як предмет
задоволення цих потреб, метою поведінки інд ивіда, вигідне оптимальне задоволення, що опос ередковує потреби, що визначає загальні умов и і
засоби задоволення. На думку М.С. Малєїна,
страховий інтерес виступає об'єктом страхової
охорони [9, с.27-34]. В.І. Серебровський вважав,
що страховий інтерес є предметом страх ування,
пояснюючи це тим, що страховик, укладаючи
договір страхування, не бере на себе зобов'язання відновити ту чи іншу річ, що постраждала від
настання страхового випадку, а зобов'язується
тільки відшкодувати той збиток, якого може з азнати страхувальник [14, с.67]. Однак твердження В.І.Серебровського не відбивають сутності
страхового інтересу. У випадках, коли страховик
бере на себе зобов'язання відновити річ у натурі,
відбувається роздвоєння пре дмета страхування в
межах однієї і тієї ж галузі майнового страхува ння в залежності від характеру страхового ві дшкодування - натурального чи грошового. Якщо
в страховому договорі страховику надається пр аво вибору між відновленням у натурі чи грош овим відшкодуванням, то до н астання страхового
випадку взагалі неможливо визначити, що з астраховано: річ чи інтерес. Мета страхування відшкодування збитків, яких зазнає страхувал ьник, власне кажучи, не зміниться від вибору ф орми відшкодування: грошової чи натуральної. І
якщо навіть об'єкт страхового відшкодування
виражений у грошовій формі, це не виключає
того, що об'єктом страхування є річ у нату рі.
"Страховий інтерес, - як зазначають К.А.Граве і
Л.А.Лунц, - не є ні предмет страхової охорони, ні
предмет страхових правовідносин, а одна з нео б94

хідних передумов виникнення та і снування цих
правовідносин" [3, с.87]. Такий погляд найбільше відображає природу страхового інтересу.
Правий В.М. Яковлєв, який указує, що страховий
інтерес - це інтерес відшкодування можливих
майнових втрат за допомогою страх ування [18,
с.113-118]. Страховий інтерес зумовлений потр ебою у відшкодуванні майнових втрат, виклик аних ушкодженням (знищенням) різних матері альних цінностей чи їх недоотриманням. Він за вжди лежить в основі страхових правовідносин. У
літературі питання про наявність страхового і нтересу в правовідносинах особистого страхува ння спірне [7, с.26-28]. З цим погодитися важко,
тому що зацікавленість у відшкодуванні можл ивих витрат і втрат за рахунок страхового фонду
існує і тут. Особисте стр ахування викликане
ймовірністю настання ряду подій, здатних пор одити потребу в одержанні визначених грошових
сум чи у додатковому матеріальному забезп еченні. У можливості одержати таке забезпечення
за рахунок додатково капіталізованих (акум ульованих) грошових сум і полягає страховий і нтерес в особистому страхуванні [17 , с.23-25].
При відсутності страхового інтересу в таких випадках безпредметним стало б саме особисте
страхування. Отже, страховий інтерес присутній
і в особистому страхуванні, хоча і з істотною
відмінністю від співвідносної з ним категорії в
майновому страхуванні. Страховий інтерес є універсальною категорією страхового права [12,
с.193]. І в особистому страхуванні, як і в майнов ому, інтерес зберігає своє значення як справжня п ередумова страхового зобов'язання. Якби цього не
було, особисте страхування втратило би ре альний
життєвий зміст, перетворилося б в страхову гру.
Однією з найважливіших умов страхува ння, безпосередньо пов'язаною з страховим інт ересом, є категорія страхового ризику. Під стр аховим ризиком розуміється визначена подія, на
випадок якої проводиться страхування і яка має
ознаки ймовірності і випадковості настання.
В юридичній і економічній літературі н еоднозначні підходи до поняття ризику. Вел икого
поширення набуло поняття ризику як н ебезпеки
виникнення несприятливих наслідків (майнового
чи особистого характеру), щодо яких невідомо
настануть вони чи ні , тобто можливої ймовірності небезпеки. У найбільш загальному вигляді
ризик можна розглядати як невизначеність н астання обумовленої події. Р изиковий характер
може бути властивий будь-якому платному договору. Для цього досить, щоб передбачене дог овором виконання було поставлено в зале ж-
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ність від недостовірної обстав ини [13, с.23-35].
Існування страхових правовідносин неми слиме без страхового ризику. В.М.Яковлев ро зглядає співвідношення ризику і страхових прав овідносин за системою: ризик - потреба - інтерес воля - право - правовідносини, пояснюючи це
тим, що страховий ризик породжує потребу. П отреба ж, будучи об'єктивно необхідною і зумо вленою матеріальним життям суспільства, ві дбивається на соціальному інтересі. Потреба - це
визначена недостатність у певних благах. Інтерес
- є потребою, яка набула форму свідомого сп онукання [11, с.12-18]. Далі соціальний інтерес
визначає державну волю, що втілюється в об'є ктивному праві. Нарешті, на базі об'єктивного
права виникає суб'єктивне пр аво.
Таке розуміння варто визнати найбільшою
мірою відповідним дійсності. З економічної п огляду між усіма страхувальниками відбувається
розкладання збитків від стихійних лих через з аздалегідь установлену систему страхових плат ежів. "Якщо звернути увагу на ті відносин и, що
існують у страховика з усією сукупністю страх увальників, то, - пише В.І. Серебровський, - доведеться визнати, що справді ці відносини н осять
не завжди ризиковий характер" [14 , с.45]. Страхування для страховика не повинно носити р изикового характеру. У противному випадку н еприпустима його мета - забезпечення.
З правової точки зору страхові правовідн осини між страховиком і страхувал ьником носять
виразний ризиковий характер, то бто ризиковий
характер носять тільки окремі конкретні страхові
правовідносини. Страховик не знає, буде він
платити чи ні, або, принаймні, не знає часу та
суми платежу. Ризик має і стр ахувальник, що,
сплачуючи премію, не знає тве рдо, чи одержить
він або призначена ним особа страхове відшк одування (страхову суму), а якщо й одержить , то
при тривалості внесення премій, чи буде це йому
вигідним. Отже, страховий інтерес багато в чому
залежить від наслідків ризику, а страхові прав овідносини не можуть виникати при відсутності
страхового інтересу.
Дискусійне в сучасній правовій доктрині і
питання, чи відносити до передумов або до пі дстав обов'язкового страхування норми права. Д еякі автори вважають, що безпосередніми підст авами виникнення зміни та припинення страхових
правовідносин при обов'язковому страхуванні є
норми права, закріплені в за конодавчих актах,
інші, не погоджуючись з цим п оглядом, виводять
норми права за рамки підстав правовідносин,
наділяючи їх статусом необхідних передумов

виникнення зміни та припинення даних прав овідносин [2, с.165]. На нашу думку, більш пер еконлива позиція другої групи науковців. Жодний
юридичний наслідок безпосередньо з норми пр ава не випливає. Тут скрізь необхідні юридичні
факти і конкретні життєві обставини, передбач ені нормами права [2, с.164]. Юридичний факт
являє собою реальний життєвий факт, на підставі
якого абстрактна норма закону перетворюється в
конкретні права й обов'язки визначених осіб.
Норма права створює юридичну можливість в иникнення, зміни і припинення правовідносин.
Вона вказує на ті умови, обставини (фа кти), при
наявності яких правові зв 'язки починають рухатися [8, с.27]. Закон спрямовує кожні правові дносини, визнаючи ті чи інші факти як підставу їх
руху. Він є загальною й обов'язковою передум овою руху правовідносин даного виду. Підставою
руху конкретних страхових правовідносин є не
закон, а визнані ним юридичні факти [8, с.27].
Юридичний факт служить обов'язковою підст авою для виникнення, зміни, припинення прав овідносин. Навіть у тих випадках, коли закон п окладає визначені обов'язки чи надає права, не
передбачаючи для виникнення цих прав і обов'язків юридичних підстав, завжди існує визнач ений факт, з яким пов'язується наявність прав і
обов'язків [15, с.196]. Інше тлумачення цього п итання логічно приводить до того, що закон із з агальної передумови руху правовідносин пер етворюються в приватну основу виникнення конкретних правовідносин подібно до угоди, адмін істративного акта і так далі.
Висновки: 1.Не коректним є ототожнення
понять юридичних підстав та юридичних умов
правовідносин, кожна з них має своє змістовне
наповнення. Юридичні умови (у мови виникнення зміни та припинення правовідносин) - це обставини, що мають юридичне значення для н астання правових наслідків, проте вони пов'язані з
цими наслідками опосередковано, через одну чи
декілька проміжних ланок . При дослідженні та
розмежуванні даних понять можна побудувати
таку логічну (з погляду юридичної логіки) стру ктуру: умова - підстава – правовідносини.
2. Крім загальних юридичних умов, прит аманних більшості правовідносин (елементи гр омадянського стану - громадянство, вік стать, мі сце проживання тощо) можна визначити такі сп ецифічні умови страхування взагалі та державн ого особистого страхування, зокрема, як єдиної
правової категорії : а) наявність страхового інтересу як обов'язкової умови страхування; б) ризиковий характер страхування, тобто наявність
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страхового ризику; в) випадковий (ймовірний)
характер майнових потреб, які покликано забе зпечувати страхування; г) наявність правової ре гламентації (закріплення у законі) випадків об ов'язкового страхування (визначення в імперати вному порядку об'єктів страхової охорони, умов
страхування тощо).
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V.V. Kolosjuk
BACKGROUNDS OF THE C ITIZENS STATE OBLIGA TORY LIFE INSURANCE
Summary
1. The identification of concepts of legal grounds and legal conditions of legal relations is not by
exact, any of them has the substantial filling. Legal conditions (condition of originating, change and arrest of
legal relations) are circumstance, which have the jural significance for approach of legal effects, nevertheless
they are connected to these consequences mediate, thr ough one or several intermediates. At examination and
delimitation of the given concepts it is possible to construct such logic frame: a condition - establishment legal relation. 2. Except for common legal conditions proper in the majority of legal rela tions (elements of a
civil position - citizenship, age, sex, the residence etc.) is possible to spot such specific terms of assurance in
general and state life insurance, in particular, as uniform legal category: а) availability of the insurable
interest as compulsory conditions of insurance; b) availability of a peril insured; c) casual character of
property needs, which are invoked to provide insurance; d) availability of a legal regulation of cases of
obligatory insurance.
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ПРИЧИННИЙ ЗВ’ЯЗОК І СПІВУЧАСТЬ:
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО -ПРАВОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
Актуальність дослідження. Проблема
причинності в сучасній науці кримінального
права наділена глибоким філософським змістом.
Пояснюється це тим, що пізнавальним завданням
науки є пізнання законів детермінації тих явищ,
що вивчаються. Значний інтерес викликає аналіз
змісту поняття казуальності та визначення логічних основ такого аналізу. Для цього потрібно
розглянути методологічні основи причинного
зв’язку в кримінальному праві. Необхідно визначити поняття таких категорій, як „причина” і „наслідок”, їх методологічну функцію і значення в
кримінальному праві вцілому, та його роль для
окремих інститутів, зокрема інституту співуча сті.
Наука кримінального права не створює
особливого поняття причинного зв’язку, незал ежного від філософського, діалектико -матеріалістичного поняття причинності. Злочинна д іяльність особи, що спрямована на спричинення наслідку, ніколи не діє суто одна, злочинний резул ьтат завжди викликається спільною діял ьністю
сил людини і численними силами природи. Для
того, щоб вчинити найменше діяння , необхідно
привести в дію масу сил пр ироди, а поза ними
ніяка дія не призведе до результату. Коли ми г оворимо, що людина спричинила злочинний р езультат, то цим ми стверджуємо, що її діял ьність
є однією із умов даного н аслідку.
Детермінізм – категорія багатозначна. Вона
охоплює безліч взаємозв’язків, в яких явища і
об’єкти знаходяться між собою. Існують зв’язки
станів, структурні і динимічні (причинні) зв’яз ки, фізичні та інформаційні. Всі вони знах одять
свій прояв у злочині і покаранні. Зв’язок станів
указує на залежність стану одного суб’єкт а від
іншого при вчиненні злочину під впливом пр овокуючої поведінки (підбурювання) інших осіб.
Структурні зв’язки відображають залежності,
існуючі між структурними елеме нтами об'єкта.
Найбільш показовим даний зв’язок є при хара ктеристиці складів злочину, с труктурі злочинності, системі покарань. Динамічні зв’язки проявл яються в тих змінах, які відбув аються в одному
об’єкті під впливом іншого. По суті дані зв’язки

є причинними і мають місце при вчиненні зл очину як одноособово, так і при співучасті. Зміни
можуть мати як винятково фізичний характер,
коли відбувається передача рухів, матерії, енергії
(співвиконавство), так і інформаційний (інтеле ктуальне пособництво).
Можливості детермінізму найбільш повно
реалізуються в інституті співучасті у злочині.
Значення цього інституту полягає в тому, що він
обгрунтовує відповідальність не тільки осіб, які
безпосередньо виконують діяння об’єктивної
сторони злочину, тобто виконавців злочину, але
й осіб, які не беруть участі у вчиненні такого д іяння, проте, тим не менше, інш им способом
сприяють його вчиненню в якості організаторів,
підбурювачів чи пособників. Вирішення даного
завдання можливе лише шляхом визначення
об’єктивних і суб’єктивних зв’язків (детерміні зму),
які повинні бути встановлені між діяннями всіх
осіб спільно діючих у вчиненні злочину, а також
між діями (бездіяльністю) цих осіб і суспільно н ебезпечним наслідком, як результатом їх спільної
умисної злочинної діяльності. Актуальним залиш ається питання методології встановлення причиного
зв’язку, оскільки лише наявність такого зв’язку
дозволяє обгрунтувати підстави кримінальної ві дповідальності співучасників злочину.
Ступінь наукової розробки проблеми .
Починаючи із ХІХ ст. і до наших днів , проблема
причинного зв’язку в кримінальному праві була
в центрі уваги багатьох дослідників. У дореволюційний період проблеми причинного зв’язку
досліджували такі видатні криміналісти як Н.Д.
Сергеєвський, Г.Е. Колоколов, П.П. Пусторо слєв, Н.С. Таганцев. В радянський час проблеми
причинності знайшли свої відображення в роб отах А.А. Піонтковського, А.Н. Трайніна, Н.Д.
Дурманова, Т.В. Церетелі, М.Д. Шаргородського,
В.Н. Кудрявцева, В.С. Прохорова. Не залишаєт ься поза увагою питання казуальності в кримін альному праві і сьогодні. Даній проблемі присв ячені роботи Л.А. Андрєєвої, А.А. Тер -Акопова,
Г.А. Крігера, Г.В. Тимейко, В.Б. Малініна і ін.
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Метою дослідження є з’ясування співвідношення категорій причинного зв’язку та співуча сті для вирішення питання про обгрунтування пі дстав кримінальної відповідальності співучасників.
Виклад основного матеріалу. До числа
фундаментальних категорій кримінального права
відноситься причинний зв’язок. Традиційно він
виступає в якості однієї з підстав кримінальної
відповідальності за вчинення злочину з матері альним складом. За традиційним підходом інколи
залишається поза увагою фундаментальна суть
причинності, яка має для кримінального права
принципове, методологічне значення. Різне р озуміння причинного зв’язоку накладає певний
відбиток і на поняття співучасті, а також на р озуміння поділу співучасті на форми т а види співучасників. І все ж таки деякі криміналісти відк идають значення причинного зв’язку, що викликає
цілий ряд неприйнятних висновків для кримін альної відповідальності за співучасть. Н.Н. Я рмиш не вважає, що між поведінкою кожного із
другорядних співучасників і діяннями виконавця
існує причинний зв’язок, а вбачає тут іншу, не
породжуючу, а обумовлюючу детермінацію. О бгрунтування такого погляду служить інфомаційна теорія причинності. [12, с. 339]
Е.Р. Бірлінг, визнаючи ідею можливості і нкремінування „уявної вини” вважав, що спі вучасть у злочині може мати місце і у тих випа дках, коли діяння пособника не є в причинній з алежності із злочинним наслідком. Для визнання
відповідальності за співучасть достатньо, лише
коли хто-небудь допускає, що він своїм діяння м
створює умови для настання такого наслідку.
Покаранню підлягає будь-хто, у кого є воля допомогти вчиненню злочину, хто стоїть лише у
„винному зв’язку”. [10, c. 248] Тобто Е.Р. Бірлінг
цілком переносить підстави відповідальності
співучасника у суб’єктивну сферу, ігноруючи
при цьому об’єктивну сторону його діяння.
Такі крайнощі у поглядах на причинність
при співучасті не заслуговує особливої уваги,
хоча б силу того, що вона абсолютно протир ічить філософським основам, які проголошують
як аксіому, що: 1) причина повинна бути необхідною передуюючою умовою наслідку; 2) пр ичинність – об’єктивна категорія; 3) крім того,
відсутність причинного зв’язоку в матеріальних
складах злочину між діянням і наслідком уже є
підставою визнання відсутності складу злочину,
а звідси і кримінальної відповідальності. „Висл овлене Е.Р. Бірлінгом положення про визнання в
якості співучасників і тих осіб, які мають волю,
спрямовану на надання допомоги вчиненню зл о98

чину, осіб які лише в своїй уяві, а не в реал ьній
дійсності сприяли вчиненню злочину, залишає
відповідальність за співучасть будь -якої визначеності і відкриває широкий простір для св авілля
обвинувачення”, справедливо вказувала Т.В. Ц еретелі. [10, с.248]
Деякі німецькі вчені вважають, що пр ичинний зв’язок між діяннями співучасників і наслідком складається із багатьох причин, кількість
яких визначається кількістю співучасників, де
кожний являє собою самостійну причину. Це б уло б правильно, якби наслідок спричинювався
винятково співвиконавцями. Але він може бути
спричинений як співвиконавцями, так і іншими
особами, а також діями і нших сил.
Що таке співучасть? Ст. 26 КК України в изначає „Співучастю у злочині є умисна спільна
участь декількох суб’єктів у вчиненні умисного
злочину”. Звідси випливає, що співучасть виключається як у випадку, якщо вина всіх спільно
діючих осіб є необережною, так і у випадку, коли
в одного із них є умисел, а в іншого необере жність. Винятками є випадки, коли дії, вчинені
умисно, а наслідки наступають з необережності
(непрямий умисел).
Хоч причинний зв’язок при співучасті має
той же зміст, що й при вчиненні злочину одн оособово, спричинення її характеризується д еякими особливостями.
Перше, що треба визначити, це час, при
якому можлива співучасть, оскільки загальнов ідомим є положення, що причина передує наслі дку в часі. Співучасть можлива до початку вч инення злочину, впродовж його вчинення (приє днання особи до вчинення злочину, розпочатого
іншою особою), але завжди до настання злочи нного результату. Зовнішнім вираженням спільної
діяльності співучасників є спільни й єдиний результат і причинний зв’язок між діями кожного
співучасника і цим результатом. Отже, причинний зв’язок є тією об’єктивною межею, за якою
не може розповсюджуватись відповідальність
співучасників. [9, c. 341] А це означає, що спі вучасть можлива лише до закінчення злочину,
яким є момент фактичного закінчення злочину, а
не момент юридичного закінчення посягання у
випадках, коли вони не збігаються.
Отже, треба відзначити, що в якості співучасті не може розглядатись будь -яка суспільно
небезпечна діяльність, що пов’язана з вчиненням
злочину і не є в причинному зв’язоку із його р езультатом (заздалегідь не обіцяне приховування
злочину, недонесення, потурання, тобто інститут
причетності). На наш погляд, відповідальність
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співучасників обмежується тими суспі льно небезпечними наслідками, причиною яких є спільні д іяння співучасників у даних умовах.
Різні рекомендації є щодо питання , чи
обов’язково для співучасті спричинення загал ьного наслідку діяннями кожного співучасника.
М.Д. Шаргородський запропонував у якості причини спільного наслідку розглядати діяння вик онавця, а діяння інших – вважати умовами спричинення. Логіка є, але автор припускається п омилки – причиною є лише діяння виконавця. П ізніше він уточнив: значення кожного із взаєм одіючих факторів для настання суспільно небезпечного наслідку може бути різною, але дія ння
кожного є необхідні для настання спільного
конкретного наслідку [6, c. 593] . Отже, М.Д.Шаргородський фактично спростував власн ий погляд, одночасно стверджуючи правильність п озиції прихильників теорії conditio sine gua non, на
думку яких спільний злочинний результат при
співучасті спричинюється сукупн ими силами
всіх спільно діючих осіб. На такій же позиції ст оїть і Г.В.Новицький „Не варто говорити про
встановлення причинного зв’язку між діями виконавця та співучасників злочину, а тим більше –
суспільно небезпечними наслідками. Достатньо
довести, що дії співучасників були лише однією
із умов вчинення злочину викона вцем” [7, c. 31].
Більшість спеціалістів відстоюють інш ий погляд,
згідно з яким усі співучасники є спричинител ями
спільного злочинного результату. Одного спр ичинителя суспільно небезпечн ого наслідку при
співучасті бути не може [8, c. 35 -39; 3, c. 167].
Не можна забувати і те, що діяльність будь якого співучасника в злочині (не тільки п ідбурювача чи інтелектуального пособника) для того,
щоб бути в причинному зв’язку з учиненим злочином повинна спочатку вплинути на свідомість
виконавця, тобто в якість мірі стати складовою
причини вчинення злочину і настання злочинн ого наслідку [4, c. 40]. Наступне запитання, яке
ставить М.І. Ковальов „чи повинні діяння кожн ого співучасника окремо бути необхідною умовою
настання злочинного наслідку (без чого наслідок
не наступив би взагалі), чи такими є діяння всіх
співучасників у сукупності? І сам же дає в ідповідь: „Діяння виконавця, вчинені з допомогою
співучасників, і злочинний результат виступають
як закономірний і необхідний наслідок усієї сукупної діяльності співучасн иків [4, c. 41-48].
Отже, можна зробити висновок, що кон кретне окреме діяння кожного із співучасників є
необхідною передуючою склад овою причини
спільного для всіх співучасників суспільно н е-

безпечного наслідку. Злочинні наслідки викл икаються спільними зусиллями всіх спільно ді ючих співучасників. При цьому дії окремого спі вучасника, без урахування їх спільності, не за вжди викликають спричинення загального баж аного результату. З допомогою метод у уявного
ізолювання діянь будь-якого співучасника ми
приходимо до висновку, що їх викл ючення тягне
за собою зміни, а іноді і втрату конкретного р езультату. Звідси випливає, що діяння кожного із
співучасників знаходяться в причинному зв’язку
зі спільним наслідком, що настав.
Водночас спільність не означає рівність
докладених зусиль співучасників, злочинний р езультат може бути і найчастіше є наслідком рі зних за інтенсивністю зусиль співучасників. Наявність причинного зв’язку між діяннями спі вучасників і насталим спільним для всіх наслі дком є, безспірно, обов’язковою вимогою для
притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Але не можна забувати, що причинний зв’язок є
об’єктивною категорією, що і передбачає нед опустимість побудови винятково на її підставі
диференціації покарання.
Проблеми причинності при співучасті, на
жаль, не вичерпуються тільки даним аспектом.
Відмова деяких авторів від загальнофілос офського
розуміння причинного зв’язку, як суто об’єктивної
реальності, в рамках кримінального права веде до
змішування причинності і вини, а звідси і до хибного підходу до вчення про співучасть.
Так, Т.В.Церетелі вважає, що значення
причинного зв’язку при співучасті не обмежується лише зв’язком діяння – наслідок, він є тією
основою, на якій повинно бути побудовано ро змежування окремих видів співучасників. [10, c.
259] Обгрунтовуючи свою позицію, авторка п осилається на те, що прихильники теорії еквівал ентності, відмовляючись від розмежування видів
співучасників за об’єктивними ознаками не взмозі визначити критерії для такого розмежування і
в суб’єктивній сфері. До аналогічного висновку
прийшов і один із більш послідовних захисників
теорії необхідної умови Г. Е. Колоколов, який
указував „Ідучи за пануючою доктриною, необхідно визнати, що принципового розподілу спі вучасників за причинним зв’язком нічим не може
бути обгрунтовано” [5, c. 104] .
На наш погляд, такий висновок непереконливий. Адже насправді розмежування діяннь
співучасників може і повинно відбуватись з п озиції як об’єктивної, так і суб’єктивної сторони
вчиненого кожним із них.
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Наприклад, мотив і мета не завжди є
обов’язковими ознаками складу злочину, але , як
правильно відзначив С.В. Бородін, вони дозволяють повніше визначити ступінь вини у вчин еному
[2, c. 35-36]. Крім того, „ступінь участі” при співучасті теж повинен враховуватись, він відображає
ступінь активності у вчиненні злочину, яка зал ежить від особистої зацікавленості особи, яка саме і
відноситься до суб’єктивних ознак.
Для інкремінування наслідків усім співучасникам необхідно доказати, що діяння кожного із
них об’єктивно сприяли настанню цього наслі дку. Особливо це складно у випадках завдання
тілесних ушкоджень, у результаті яких настала
смерть. Тільки з допомогою теорії необхідної
умови можна доказати відповідальність усіх
співучасниів, а особливо організатора, в якій би
віддаленій залежності вони не були. Необхідною
умовою причинного зв’язку при співучасті є в имога, щоб співучасник чим -небудь активно
сприяв вчиненню злочину.
Механізм причинного зв’язку у кожного
виду співучасника різний. Якщо у виконавця він
безпосередній, то в організатора, підбурювача і
пособника він опосередкований. Враховуючи
дане положення, виникає питання про причи нний зв’язок і бездіяльність. Зазначимо, що дана
дискусія має давню історію, проте ми дотримуємось загальнофілософського розуміння причинн ості, тому вважаємо, що при бездіяльності причи нний зв’язок відсутній, відсутній він і при бездіял ьності в співучасті. Але треба відзначити, що організувати щось при бездіяльності неможливо, так
само і неможливо підбурювання шляхом бездіял ьності. Основні дискусії ведуться віднос но такої
злочинної співучасті, як пособництво.
Ч.5 ст 27 КК України вказує: „Пособником
є особа, яка порадами, вказівками, наданням з асобів чи знарядь або усуненням перешкод спри яла вчиненню злочину іншими співучасниками, а
також особа як заздалегідь обіцяла переховувати
злочинця, знаряддя чи засоби вчиненя злочину,
сліди злочину чи предмети , здобуті злочинним
шляхом, придбати чи збути такі предмети, або в
інший спосіб сприяти приховуванню злочину ”.
Таке формулювання також фактично в иключає можливість вчинення будь -яких із перерахованих діянь шляхом бездіяльності, оскільки
всі вони передбачають деяку активність по відношенню до наслідка. Навіть заздалегідь дана
обіцянка про невтручання у злочинну діяльність
інших в кримінально-правовому розумінні в иступає у формі дії, в силу того, що створ юється
об’єктивний причинний зв’язок між пов едінкою
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пособника і наслідками. „Бездіяльність” у дан ому випадку знаходить свій прояв у акті обіцянки
не протидіяти вчиненню злочину.
Досить точно це пояснив Г.І.Баймурзин:
„заздалегідь обіцяне приховування чи недон есення, придбання чи збут майна, здобутого зл очинним шляхом є в причинному зв’язку з вч иненням злочину. Але це зовсім не означає, що в
причинному зв’язку з вчиненням злочину вист упають самі по собі безпосередні дії по прихов уванню, недонесенню, придбанню чи збуту майна.
В причинному зв’язку знаходяться обіцянка ос оби не перешкоджати вчиненню злочину. Обіця нку суб’єкта, що включається в якості однієї із
ланок в загальний причинний зв’язок, можна б уло б розглядати як самостійну дію, що утворює
інтелектуальне пособництво не залежно від того,
чи буде ця обіцянка реалізов ана, чи ні” [1, c. 56].
В таких випадках може виникнути сумнів ,
чи можна розглядати слово як дію і чи може в оно викликати злочинний наслідок. Але можл ивість спричиненя шкоди психічними засобами
була доказана ще в минулому столітті. Скла дність в іншому: який би тиск не був вчинений на
виконавця, якими би умовами не були обставлені
підбурюювання і пособництво, виконавець з алишається господарем положення, оскільки він
як особа свідома, завжди може відмовитись від
вчинення злочину. При підбурюванні чи інтеле ктуальному пособництві поведінка виконавця в
тій чи іншій мірі детермінована психічним впл ивом інших співучасників. Але, якщо врах увати,
що виконавець – осудний і досяг віку кримінал ьної відповідальності, тобто суб’єкт, поведінка
якого залежить не тільки від зовнішнього впливу, але й від власних внутрішніх установок, з алишається незрозумілим, наскільки його повед інка детермінується вказаними можливостями. Ця
проблема чекає свого дослідника.
Висновки. 1. Причинний зв’язок при спі вучасті має той же зміст, що й при вчиненні злочину одноособово, проте характеризується рядом
особливостей. 2. Оскільки спільність є об’єктив ною властивістю співучасті, то причи нний зв’язок між діяннями кожного із співучасників і сп ільно спричиненими наслідками є н евід’ємною її
складовою ознакою. Злочинні наслідки є спіл ьними, неподільними, оскільки спр ичиняються
спільними зусиллями всіх співучасників. Пр ичинний зв’язок є об’єктивною межею, що і відр ізняє співучасть від простого збігу о бставин у
злочинній діяльності декількох осіб. 3. Причиною завжди є явище, що здатне по своїй об’єк тивній сутності породити інше явище, перенос я-
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чи в нього свій матеріальний зміст. В пр ичині
завжди є реальна можливість настання на слідку.
У співучасті поведінка виконавця безпос ередньо
породжує нове явище – злочинний результат,
поведінка всіх інших співучасників (організат орів, підбурювачів, пособників) опосере дковано
пов’язана із породженям злочинного р езультату.
При більш детальному вивченні фун кціональних
зв’язків співучасників, видно, що одні співучасн ики або створюють, породжують інших співучасн иків, або допомагають існуючим уже співучасникам
більш ефективно виконувати їх функції. У вказ аних варіантах існують різного роду об’єктивні
зв’язки. Тобто дії кожного співучасн ика, з одного
боку, є необхідною умовою для дій інших співучасників, з другого – причиною злочинного результату, досягнутого спільними діями. 4. Встановлення
причинного зв’язку між діяннями кожного спі вучасника і спільним злочинним результатом д озволяє обгрунтувати кримінальну відповідал ьність співучасників злочину. Кримінальна відп овідальність співучасників обмежується тими с успільно небезпечними наслідками, причиною
яких є їх спільні діяння, вч инені умисно.
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CAUSAL RELATIONSHIP AND COMPLICITY :
PROBLEMS OF CRIMINAL LEGAL THEORY AND PR ACTICE
Summary
The causal relationship at complicity has the same contents, as commission of crime by person, but has
thus a number of features. As jointness of acts is an objective category of complicity, the causal relationship
between act of each accomplice and in joint caused consequences is its obligatory attribute. The causal relationship is objective border between complicity and simple concurrence of circumstances, place and time of
crime commission by several persons. Criminal responsibility of accomplices is limited by consequences,
causes of which are their joint i ntentional crime participation.
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ПОДВІЙНА ФОРМА ВИНИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Вина – обов’язкова
та необхідна ознака суб’єктивної сторони, складу
злочину в цілому. Вина – це ще й важлива соціальна категорія, зміст якої визначають характер і
тяжкість злочинного діяння. Вона нерозривно
пов’язана з об’єктивними ознаками складу зл очину. Відомо, що свідомість і воля певною мірою
визначені зовнішнім середовищем, його об’єк тивними умовами, проте ця залежність не є фатальною. Вина не визначає цілком антисоці альну
поведінку особи – у цьому головну роль вик онують її свідомість і воля. Саме вони є основн ими важелями, що визначають характер і фо рму
поведінки людини в кожному конкретному в ипадку. При встановленні вини потрібно виходити
з її об’єктивного існування в реальній дійсності.
Відповідно до ст.23 Кримінального кодексу
України (далі - КК) вина – це психічне ставлення
особи до вчинюваної дії чи бездіяльності та її
наслідків, виражене у формі умис лу або необережності. Отже, злочини можуть вчинятись або
умисно, або через необережність. Разом з тим у
юридичній науці значного поширення набрала кон цепція подвійної вини, яка розглядає окремо псих ічне ставлення особи до діяння і до його на слідків.
Для таких посягань характерна складна об’єктивна
сторона, а, отже, ускладнена і суб’єктивна сторона
– в ній поєднуються різні форми вини.
Український законодавець уперше виділив
поняття вини та її форми в окремий V розділ З агальної частини КК України, чим зро бив крок у
процесі вдосконалення кримінального закон одавства. Однак поза увагою залишились і пита ння,
пов’язані з подвійною формою вини. Нео бхідність
регламентації такого інституту зумовлена різноманітністю підходів як щодо його терміну (подвійна,
змішана, складна вина), так і щодо визначення його
поняття. Крім цього, закріплення такого інституту
є обов’язковим і з практичного погляду, оскільки
ряд статей Особливої частини КК України пере дбачають ситуації, коли один склад злочину хара ктеризується різними формами вини щодо різних
ознак його об’єктивної сторони.
Отже, вищенаведені питання зумовлюють
потребу розглянути цей актуальний на даному
етапі і в той же час проблемний та неврегульов аний законодавчо інститут у цілому, визначити
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його поняття, подати власн е бачення класифікації злочинів із подвійною формою вини.
Ступінь наукової розробки. Досліджуючи
питання подвійної форми вини, необхідно нагол осити, що їм не завжди приділялась належна увага.
В кримінально-правовій літературі дорадянського,
радянського і сучасного періодів кількість наук ових праць, у яких би приділялась увага тим чи і ншим проблемам досліджуваної тематики, незна чна.
Час від часу аналізу піддавалось поняття п одвійної
(змішаної) форми вини, види злочинів, що вчин яються при подвійній вині, визначалось її значення.
Вагомий внесок у дослідження питання подвійної
форми вини внесли такі відомі та знані н ауковці, як
Л.Д.Гаухман, Б.С.Волков, В.Д.Іванов, Ю.А.Кра сіков Г.Крігер, С.Х.Мазуков, А.А.Піонтковський,
А.Н.Трайнін, В.А.Ширяєв і інші. Також варто відзначити, що і на сьогодні дана проблематика не
має неабиякої популярності, хоча на рівні підру чників із кримінального права вона неодноразово
порушується. Однак це не означає, що необхі дність
досліджувати та удосконалювати ці проблемні п итання відпала. Навпаки, існуючі нині розбіжності
та суперечки вимагають подальшого її аналізу.
Мета статті полягає у спробі: 1) проанал ізувати різні підходи і знайти компромісне вир ішення спірних питань вищезазначеної пробл еми;
2) на основі проведеного дослідження сфо рмулювати власне бачення поняття подвійної ф орми
вини; 3) проаналізувати наукові підходи клас ифікації злочинів, які вчиняються з подві йною
формою вини та подати відповідне їх узагал ьнення; 4) проаналізувати питання, як в ціл ому
кваліфікувати злочини з подв ійною формою вини – як умисні, чи як необережні; 5) вк азати
практичне значення подвійної форми вини; 6)
подати пропозиції щодо внесення відповідних
змін у КК України.
Виклад основного матеріалу. Основною й
обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони к ожного складу злочину є вина особи. Принцип
кримінальної відповідальності особи за наявності
її вини законодавчо сформульований і закріпл ений у ч.1 ст.62 Конституції України, де, зокрема,
вказано: “Особа вважається невинуватою у вч иненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в
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законному порядку і встановлено обвинувальним
вироком суду” [1, c.34].
Відповідно до ст. 23 КК України вина може
бути виражена у формі умислу або необережно сті [7, c.38]. При цьому одні злочи ни можуть бути
виключно умисними (ст. ст. 187, 262 і інш. КК
України), для других характерна тільки необер ежна форма вини (ст. 367 КК України), а треті –
як умисними, так і необережними (ст. ст. 115,
119 КК України).
В абсолютній більшості випадків злочини
вчиняються лише з однією формою вини. Проте
наука кримінального права на підставі аналізу ряду
статей Особливої частини КК України ро зробила
поняття змішаної форми вини, тобто щ одо одних
ознак складу злочину має місце умисел, щодо і нших – необережність. Термін змішана (подвійна
або складна) вина не передбачений чинним крим інальним законодавством України, однак до його
розуміння та визначення є ряд підходів.
Зокрема, на думку М.І.Мельника, В.А.Кли менка складна форма вини передбачає різне пс ихічне ставлення особи у формі умислу та нео бережності до різних об’єктивних ознак одного і
того ж злочину [4, c.122]. Такої ж точки зору
притримуються і інші науковці [2, c.160]. Як
стверджують А.В.Савченко та інші , концепція
змішаної форми вини являє собою окреме псих ічне ставлення особи до діяння та її психічне ст авлення до його наслідків [9, c.125].
Підтримує таку позицію і відомий російс ький науковець О.І. Рарог [8, c.129]. Зокрема, він
визнає паралельне існування двох різних форм
вини в одному злочині, однак категор ично не
погоджується з термінологічними зворотами. На
його думку, термін змішана (подвійна чи складна) вина – неточний. На підтвердження цього він
наводить два аргументи. По -перше, це прямо
протирічить російському законодавству , де закріплена (ст. 27 Кримінального кодексу Російської Федерації) [6, c.47] відповідальність за зл очини, вчинені з двома формами вини; по -друге,
збіг умислу і необережності в одному злоч ині не
утворюють ніякої третьої форми вини, вони між
собою не змішуються, а існують сам остійно, хоч
і в одному злочині.
Аналізуючи наведені вище позиції, доре чним було б викласти окремі узагальнення. Зо крема, що стосується самого термін а змішана (подвійна, складна) вина, то варто від значити, що у
вітчизняній науковій літературі він загальн оприйнятий. Оскільки КК України не передбачає,
не конкретизує такого термін а, зрозуміла і різноманітність позицій щодо нього. Щодо нето ч-

ності такого терміна, висловлену О.І. Рарогом,
необхідно зазначити, що наведений ним арг умент не зовсім переконливи й, оскільки такий
термінологічний зворот абсолютно не змішує
умисну і необережну форму вини в одному злоч ині, а лише підтверджує їх паралельне, самостійне
існування в одному складі злочину. Наявність т акого терміна також не свідчить і про виділення
окремої, не передбаченої законом, третьої форми
вини. Він лише підкреслює, що злочин м оже бути
вчинений одночасно із двома, вказаними в крим інальному законі, формами вини.
На думку автора, такі або аналогічні розб іжності щодо терміна та поняття злочинів, що
вчинені з двома формами вини, абсолютно не
мають змісту, оскільки вони не суперечать одна
одній, а лише доповнюють одна одну. Автор
вбачає лише один спосіб їх урегулювання. Мова
йде про законодавче закріплення поняття зміш ана, подвійна чи складна вина, причому, що те орія подвійної вини уже набула втілення в зак онодавстві ряду зарубіжних країн – Данія, Польща, Казахстан, Білорусь, Росія. Що стосується
самого терміна та поняття, то автор, зокрема,
пропонує термін подвійна вина – яка являє собою окремо психічне ставлення особи у фо рмі
умислу (прямого або непрямого) щодо суспільно
небезпечного діяння та її психічне ставлення у
формі необережності (злочинної самовпевнено сті або злочинної недбалості) щодо можливих або
кваліфікованих суспільно небезпечних наслідків.
Питання про подвійну форму вини виникає в
тих складах злочину, в яких об’єктивна сторона за
своїм характером є складною. Тому друг е важливе
питання, яке потребує дослідження , - це класифікація видів злочинів із подвійною фо рмою вини.
Реальна підстава для існування злочинів з
двома формами вини, як вважає О.І. Рарог, з акладена в своєрідній законодавчій конструкції
окремих злочинів [8, c.131]. На його думку, така
своєрідність полягає в тому, що законодавець
юридично об’єднує в один склад два самостійних
злочини, один з яких є умисним, а інший – необережним, при цьому обидва можуть існувати сам остійно, а в своїй сукупності утворюють якісно н овий злочин зі специфічним суб’єктивним змі стом.
Складові частини такого злочину, як правило, п осягають на різні безпосередні об’єкти, однак можуть посягати і на один (незаконне пр оведення
аборту, що через необережність призвело до тр ивалого розладу здоров’я – ч.2. ст.134 КК України).
Кримінальне законодавство передбачає ц ілий ряд злочинів, що вчиняються з подвійною
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формою вини, однак у теорії кримінального права їх, як правило, виділяють в дві окремі групи.
Першу групу складають злочини, в яких д іяння, що являє собою порушення певних правил
безпеки, саме по собі, у відриві від наслідків є
адміністративним чи дисциплінарним правоп орушенням, і тільки настання суспільно -небезпечних наслідків, які причинно пов’язані з діянням,
характеризує вчинене як злочин [2, c.160]. Серед
таких злочинних посягань, зокрема, можна вид ілити: ч.1 ст.271 КК України – порушення вимог
законодавства про охорону праці, я кщо це заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого; ч.1 ст.286 КК
України – порушення правил безпеки дорожнь ого руху, якщо це завдало потерп ілому середньої
тяжкості тілесні ушкодження; ст.291 КК України
– порушення чинних на транспорті правил, якщо
це спричинило загибель людей або інші тяжкі
наслідки; ст.174 КК України – порушення правил
ядерної безпеки, якщо це створило загрозу заг ибелі людей чи інші тяжкі наслідки; ч.1 ст.270 КК
України – порушення вимог пожежної безпеки,
якщо це призвело до виникнення пожежі, я кою
заподіяно шкоду здоров’ю людей і т. д. Хара ктерним для цієї групи злочинів є те, що ставле ння винної особи до свого діяння (дії або безді яльності) у вигляді порушення певних правил чи
вимог, установлених законом, може бути як ум исним, так і необережни м, однак ставлення до передбачених у законі наслідків виражається тільки
в необережності. Отже, тут має місце подвійна
форма вини: щодо діяння умисел, а щодо наслі дків – необережність.
Другу групу утворюють умисні злочини,
об’єктивна сторона яких характери зується двома
різними наслідками, один з яких (найближчий) є
конструктивною ознакою основного складу зл очину, а інший (віддалений) – кваліфікуючою
ознакою [4, c.123]. В таких злочинах відповідно
до закону щодо діяння і щодо першого, обов’яз кового наслідку суб’єктивна сторона виражаєт ься в умислі (прямому чи непрямому), а щодо ві ддаленого кваліфікованого наслідку – тільки в
необережності (злочинна самовпевн еність або
злочинна недбалість). До посягань цієї групи
можна відвести ч.2 ст.194 КК Укра їни – умисне
знищення чи пошкодження майна, що спричин ило загибель людей чи інші тяжкі на слідки; ч.2
ст.121 КК України – умисне тяжке тілесне ушк одження, що призвело до смерті пот ерпілої особи.
Однак наведені вище дві групи злочинів з
подвійною формою вини охоплюють ли ше матеріальні склади злочинів. Водночас чинний КК
України передбачає ряд статей, в яких основний
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склад посягання є умисним злочином із форм альним складом, а кваліфікований його вид – із
матеріальним складом. Саме тут ставлення до
можливих наслідків або наслідків, що настали,
виражається в необережній формі вини. Отже, і
тут у наявності подвійна форма вини : щодо діяння умисел, а до наслідків – необережність. (ч.3
ст.204 КК України – збут незаконно виготовлених
підакцизних товарів, що призвело до отруєння л юдей; ч.3 ст.278 КК України – угон або захоплення
залізничного рухомого складу, повітряного, морс ького чи річкового судна, що спричинило загибель
людей чи інші тяжкі наслідки і ряд інших).
Отже, автор вважає доцільним виділити ще
й третю групу злочинів із п одвійною формою
вини і закріпити її, як і дві попередні , на законодавчому рівні – як класифікацію злочинів із п одвійною формою вини.
При наявності змішаної форми вини обо в’язковим для з’ясування є і питання про те,
яким у цілому є злочин, вчинений винним , –
умисним чи необережним? Відповідальність за
злочин, вчинений з подвійною формою вини ,
визначена в Кримінальному кодексі Російської
Федерації. Ст. 27 КК Російської Федерації п ередбачає, що якщо в результаті вчинення уми сного злочину будуть завдані тяжкі наслідки, які
за законом тягнуть більш сувору міру покарання
і які не охоплювались умислом особи, кримін альна відповідальність за такі наслідки настає
тільки у випадку, якщо особа передбачала мо жливість їх настання, однак без достатніх для ць ого підстав самовпевнено розраховувала на їх ві двернення, або у випадку, коли особа не передб ачала, але повинна була і могла передбачити м ожливість настання таких наслідків. У цілому такий злочин визнається вчиненим умисно.
На правильність такого законодавчого пі дходу вказують С.І. Нікулін [5, c.131], О.І. Рарог
[8, c.131] та інші російські науковці. На їх думку,
форма вини конкретного злочину визначається
формою вини, яка характерна для його основн ого складу [3, c.181].
Вітчизняні науковці з цього приводу, що
більш виправдано, не є такими категоричними.
На думку П.С. Матишевського, П.П. Андрушка,
С.Д. Шапченка [3, c.131] , злочини з подвійною
формою вини в цілому вваж аються умисними,
якщо відповідно до викладен ого в законі складу
злочину вина особи щодо вч иненого нею діяння
та його прямих наслідків може бути лише у фо рмі умислу, а щодо похідних наслідків – у формі
як умислу, так і необережн ості або лише у формі
необережності. Злочини з подвійною формою ви-
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ни в цілому вважаються необережними, якщо ві дповідно до викладеного в законі складу злочину
вина особи щодо вчиненого нею діяння може бути
як у формі умислу, так і у формі необережності, а
щодо прямих наслідків такого діяння – лише у формі необережності.
Такого ж плану позиція, однак дещо інш ого змісту, викладена М.І. Баж ановим, В.В. Сташисом, В.Я. Тацієм. Вони стверджують, що в ирішення такого роду питання, і це , безумовно,
так, має важливе практичне значення. Тому в ирішення цього питання залежить від того, яка
об’єктивна ознака конкретного складу злочину
найважливіша для визнання діяння злочином і
оцінки ступеня його суспільної небезпечності.
Отже, у першій групі злочинів зі змішаною
формою, в яких діяння саме по собі не є злоч ином, а стає ним тільки за умови, що воно спр ичинило тяжкі наслідки, вирішальне значення має
необережне ставлення до цих наслідків. Саме
воно і визначає віднесення цих злочинів у цілому
до необережних.
У другій групі злочинів, де щодо діяння і
найближчого (обов’язкового) наслідку передб ачається умисел (прямий чи непрямий), а щодо
віддаленого – необережність, злочин у цілому
визнається умисним, тому що саме умисне ста влення до діяння і найближчого наслідку визначає
спрямованість злочину, його суспільну небезп ечність [2, c.162].
На думку автора, обидва підходи українських учених до розв’язання цієї проблематики
більш вдалі та аргументовані. Єдине, на що тут
потрібно звернути увагу, так це на третю групу
вказаних вище злочинів із подвійною формою
вини та необхідність відповідно все узагальн ити.
Отже, як вважає автор, абсолютна більшість злочинів із подвійною формою вини вчиняються
умисно. Сюди належить віднести дві групи таких
посягань, а саме: 1) злочини, об’єктивна сторона
яких характеризується двома різними наслідками обов’язковим та факультативним; 2) злочини , основний склад яких формальний, а кваліфікований –
матеріальний. Третя ж група злочинів, а саме дія ння (дія або бездіяльність), що пов’язані з поруше нням, передбачених законом, вимог і правил, – у
цілому повинні характеризуватись як необережні
злочини. Як і в попередніх випадках, викладене
повинно бути відображене в нормі КК України.
Як зазначалось вище, встановлення ная вності подвійної форми вини має важливе практ ичне значення, що полягає ось у чому: 1) це одна
із основних та необхідних умов розмежування
суміжних складів злочинів; 2) це дає можл ивість

конкретизувати ступінь суспільної небезпеки
вчиненого; 3) це є аргументом на користь прав ильної кваліфікації вчиненого та індивідуалізації
призначеного покарання.
На підставі проведеного вище теоретичн ого та практичного аналізу даної проблематики,
автор прийшов до таких висновків: 1. Проблематика подвійної форми вини в цілому та окр емих її елементів була і залишаєт ься актуальною,
а тому потребує подальшого дослідження. 2. Автор пропонує приділити подвійній формі вини
ст.231 КК України, в ч.1 якої зак ріпити поняття
подвійної форми вини такого змісту: вона являє
собою окремо психічне ста влення особи у формі
умислу (прямого або непрямого) щодо суспільно
небезпечного діяння та її психічне ст авлення у
формі необережності (злочинної самовпевнено сті або злочинної недбалості) щодо можливих або
кваліфікованих суспільно небе зпечних наслідків.
3. Вважаємо правильним у ч.2 такої статті класифікувати злочини, що вчиняються з п одвійною
формою вини, на три групи: 1) злочини, об’єктивна сторона яких характеризується двома різними наслідками – обов’язковим (найближчим) і
факультативним (віддаленим); 2) злочини, осн овний склад яких є формальним, а кваліфік ований
– матеріальним; 3) злочини, що пов’язані з п орушенням передбачених законом певних в имог і
правил. 4. У ч.3 ст.231 КК України необхідно закріпити, що злочини з подвійною формою вини,
які передбачені п.п.1,2 ч.2 цієї ж статті , в цілому
відносити до умисних злочинів, а злоч ини, які
охоплюються п.3 ст.23 1, – до необережних.
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A.V. Shevchuk
DOUBLE FORM OF GUILT FOR CRIMINAL LEGIS LATION OF UKRAINE
Summary
In this article author has come to such conclusions. The problematics of the double form of guilt as a
whole and its separate elements is actual and demands the further research. The author suggests to give the
double form of guilt the article 231 of Criminal code of Ukraine, regarding the first part of which to fix co ncept of the double form of guilt of the following contents - it represents separately mental attitude of a person
as intent (direct or indirect) towards socially d angerous action and mental attitude in the form of negligence
(criminal self-confidence or a criminal negligence) concerning probable or qualifying socially dangerous
consequences. The author considers correct to classify crimes which are committed with th e double form of
guilt on three groups, regarding the first part of aboved article, namely: 1) crimes, objective side of which is
characterized by two different consequences - obligatory and facultative; 2) crimes, which basic structure is
formal, and qualifying - material; 3) crimes which are committed with infringements of the certain requir ements and rules.
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ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ГУ МАНІЗМУ ПРИ ПРИЗНАЧЕ ННІ ПОКАРАННЯ
Постановка проблеми. Призначення справедливого, обґрунтованого і законного покара ння можливе тільки при умові чіткого дотримання
принципів призначення покарання поряд з інш ими положеннями кримінального закону. Покарання як захід державного впливу п окликано забезпечити захист прав та інтересів особи, суспільства, держави від суспільно небезпечних пос ягань.
Водночас покарання застосовується стосовно ко нкретної особи, і недотримання вимог з акону при
призначенні покарання може призвести до нео бґрунтованого порушення прав і свобод цієї особи.
Ступінь наукової розробки проблеми. В
науці кримінального права інституту п окарання
приділена значна увага. Безпосередньо пробл емам призначення покарання присвячували досл ідження
Н.О.Беляєв,
М.Н.Становський,
В.П.Люблінський,
Г.А.Крігер,
А.П.Пінаєв,
С.А.Велієв, О.В.Старков, І.І.Карпець, С.Ф.Мі люков, та ін., які в своїх працях згадували про
гуманізацію кримінального судочинства.
Автор поставив за мету розглянути соціальне призначення і цілі кримінального покарання
як засобу реалізації кримінальної політики , дослідження проаналізувати врахування принципу г уманізму при призначенні покарання як загальн опреветивного фактору.
Виклад основного матеріалу дослідже ння. Зміст принципу гуманізму в кримінальному
праві визначається загальнофілософським його
поняттям і безпосередньо ви пливає із його вимог
(повага і захист гідності, інтересів, прав і свобод
людини). Однак у силу специфіки кримінальн ого права прояв у ньому принципу гуманізму має
свої особливості. Вони ви пливають із сутності
кримінального права, з кримінально -правових
відносин, які ним регулюються.
Кримінально-правові відносини – це особливі відносини. Як зауважував А.А.Піонтковсь кий, «людина, яка вчинила зл очин, ставить себе
в особливі відносини з державою в особі відповідних органів влади. Ці відн осини визначаються
в першу чергу нормами матеріального кримін ального права, які встановл юють підстави, умови
та межі кримінальної відповідальності» [11,
с.41]. Кримінально-правові відносини між двома
протилежними за своїм змістом суб’єктами
(держава і злочинець) виникають з моменту вч и-

нення суспільно небезпечного діяння. Кримін альний закон передбачає заходи правового впливу
на осіб, які вчинили злочини, по -перше, з метою
захисту інтересів особи, суспільства і держави, а
по-друге, з метою встановлення соціальної спр аведливості, виправлення злочинця та попер едження вчинення нових злочинів. Подвійне з авдання кримінального права зумовлює і подвійний прояв гуманізму в кримінальному праві,
який розглядається в двох асп ектах.
Перший – захист інтересів, прав, свобод,
життя, здоров’я особи від злочинних посягань.
Він забезпечується, перш за все, попереджувал ьно-охоронними нормами кримінального права,
які під страхом встановленого законом покара ння попереджають вчинення злочину.
Другий аспект принципу гуманізму – людський, у межах вимогах закону, відношенням до
особи, яка вчинила злочин, її виправлення. Тому
в юридичній літературі протя гом певного періоду існує ідея про подвійний характер гуманізму,
тобто одна його сторона проявляєтьс я стосовно
суспільства і полягає в захисті інтересів інших
правослухняних громадян, держави і суспільства
в цілому. В такому розумінні гуманізму відпов ідають суворі заходи покарання, які застосов уються до осіб, які вчинили злочини. Інша стор она гуманізму звернена до злочинця і означає
людське ставлення до особистості, відмова від
жорстоких покарань з урахуванням пом’якшую чих обставин.
Концепція подвійної природи гуманізму
піддавалась обґрунтованій критиці в кримінал ьно-правові науці. Зокрема І.І.Карпец указував,
що суворе покарання злочинців в інтересах ох орони суспільства від суспільно небезпечних п осягань є не гуманізмом по відношенню до сусп ільства, а необхідним відступом від послідовного
впровадження в життя цього принципу [4, c.87].
Мальцев В.В. вважає, що є підстави говорити
про широкий та вузький зміст принципу гуман ізму. В своєму широкому значенні він пов’язаний
із захистом гуманістичних начал суспільства і
держави, захистом прав і свобод людини і гр омадянина. І якщо такі забезпечення і захист вл астиві кримінальному законодавству, то для нього
будуть характерні і принцип гуманізму, а суворі
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покарання будуть лише проявом забезпечення
охорони гуманістичних цінностей суспільства.
У вузькому значенні принцип гуманізму
пов’язаний із гуманним ставленням до потерпілого від злочину і до злочинця. Це зумовлюється
тим, що основою гуманного відношення до вк азаних осіб, зазвичай, виступає зміст тих же г уманних цінностей, які виражені в кримінал ьному
законодавстві, а гуманне ставлення до зл очинця
визначається із характеру і ступеня суспільної н ебезпечності вчиненого ним злочину, в чітких м ежах настання на підставі конкретних кримінал ьноправових відносин відповідальності. Ступінь пі клування про потерпілого також залежить від тя жкості шкоди, завданої його інтереса м, їх значення,
тобто визначається зміст цих же конкретних відн осин відповідальності [9, с.122].
В загальновизнаному значенні термін «г уманізм» означає визнання цінності людини як
особистості, утвердження блага людини як кр итерію оцінки суспільних відносин . Тому гуманізм може відноситись як до будь-якої особи (до
невизначеного кола осіб) і в сучасному змісті
розуміється як людяність, милосердя.
Однак сам факт вчинення злочину свідчить
про порушення злочинцем принципу гуманізму.
З цієї причини в подальшій ді яльності після вчинення злочину, в тому числі при призначенні п окарання, на перший план постає гуманізм по ві дношенню до злочинця. Отже, в діяльності суду з
призначення покарання принцип гумані зму
пов’язаний із особою злочинця і полягає в г уманності по відношенню до нього. Тому при нцип гуманізму і його реалізація при призначенні
покарання – це політика держави по відношенню
до осіб, які вчинили злочин. Але ця політика п очинається з побудови кримінально -правових санкцій, саме правильне їх конструювання в кр имінальному законі забезпечує гуманізм відносно
злочинця, оскільки санкція містить такий вид і
розмір покарання, який виключає фізичне стра ждання і приниження винного і відповідає тяжко сті вчиненому.
Удосконалення побудови кримінально правових санкцій має практичне значення з погляду забезпечення гуманізму. По -перше, що на
практиці ефективність покарання зазвичай зн ижується через недоліки побудови кримінальноправових санкцій. По-друге, від того, як побудована санкція, залежить широта судового р ішення
при виборі і визначенні розміру покара ння. Саме
побудова кримінального закону – це питання не
тільки юридичної техніки, але і кр имінальної
політики. По-третє, побудова санкції впливає не
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тільки на правозастосовчу діяльність судово -слідчих органів і установ, які виконують покарання,
але і сприяють розвитку правосвідомості нас елення
в потрібному для суспільства руслі [6, с.25-40].
Однак якщо ми будемо вважати, що сан кція діючого кримінального закону юридично в иражає лише тяжкість відповідних видів злочинів,
то мусимо визнати, що в покаранні надається
перевага тільки меті покарання. Але, крім цього,
санкція передбачає і встановлення справедливо сті, виправлення винного і попередження вчине ння злочинів як з боку засудженого, так і інших
громадян. Інакше кажучи, законодавець при конструюванні кримінально-правової санкції дає не
тільки конкретну оцінку ступеня суспільної небе зпечності злочину, але виходить і з того, який нео бхідно здійснити карально-виховний вплив на винного з метою встановлення соціальної справедл ивості, його виправлення, а також досягнення заг ального і спеціального попередження.
Зазначимо, що проблемі співвідношення
мети покарання, особливо спеціальній і загал ьній
превенції, надавалось важливого значення. Деякі
автори обґрунтовано вважають, що не мо жна говорити про зменшення ролі загально -попереджувального впливу покарання [2, с.69]. Так,
А.Д.Соловйов зазначає, що на сьогодні н емає
підстав для виокремлення однієї із цілей пок арання – загального чи спеціального попередже ння [13, с.44]. Співвідношення в кримінальному
праві завдань загального і спеціального попер едження не виключає, звичайно, того , що в різні
конкретно-історичні умови в залежності від соц іально-політичної обстановки і від посилення чи
послаблення ступеня небезпеки для суспільства
тих чи інших злочинів кримінальне право вис уває на перший план або загальне, або спеціальне
попередження. Загальна і спеціальна превенція
призводить до різних результатів: остання пер еносить центр важелів на злочинця, перша – на
нестійких громадян.
Динаміка, структура і стан злочинності на
сьогодні вимагає розглядати погрозу застосува ння кримінального покарання як найбільш ефе ктивний засіб нестійких громадян від попер едження вчинення злочину. Суворе покарання як
засіб загального попередження більш ефективне
тоді, коли воно існує в законі і громадяни зн ають, що за такий злочин настає таке суворе п окарання. Водночас законодавець намагається
ухилитись від спеціального попередження, н адаючи суду більші можливості при призначе нні
конкретного покарання, яке виражається в індивідуалізації покарання.
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Необхідним є розгляд взаємозв’язку при нципу гуманізму і встановлення соціальної спр аведливості. Встановлення соціальної справедл ивості означає усунення в міру можливості шкідливих наслідків вчиненого злочину, відновлення
порушених прав та інтересів, відшкодування м оральних, матеріальних чи фізичних збитків.
Здійснення мети встановлення справедл ивості сприяє реалізації принципу гуманізму не
тільки відносно конкретного злочинця, але і ст осовно широкого кола осіб, інтереси яких порушені вчиненим злочином. Відновлення поруш ених прав та інтересів потерпілого, відшкодува ння матеріальної, моральної чи фізичної шкоди
сприяє встановленню соціальної справедливості.
Але це є одночасно і проявом гуманізму стосо вно осіб, інтереси яких порушені суспільно небезпечним діяння. А встановлення соціальної спр аведливості передбачає призн ачення покарання,
що відповідає вимогам принципу гуманізму і
стосовно злочинця. Як справе дливо зазначають
деякі автори, позбавлення волі відносять до чи сла найбільш застосованих покарань у судовій
практиці [15, с.36].
У Кримінальному кодексі СРСР 1960 року
поняття позбавлення волі як виду покарання не
передбачалось. В юридичній літературі давались
різноманітні визначення, які і знайшли своє в ідображення у законодавчому передбаченні цього
виду покарання. Зокрема, в ст.63 КК України п озбавленням волі полягає в ізоляції засудженого
та поміщенні його на певний строк у кримінал ьно-виконавчі установи. Але, як видно з даного
визначення, повністю не розкривається зміст п озбавлення волі, а вказується , що це є ізоляцію
засудженого.
Ізоляція від суспільства передбачає, що
особа позбавляється можливості вільно вибирати
місце проживання і поміщається в спеціальну
установу відповідного режиму. Саме ізоляція від
суспільства не передбачає розірвання всіх
зв’язків засудженого з суспільством, а полягає в
позбавленні його свободи.
Свобода особи - це закріплене в законі
право кожного вибирати вид і міру своєї повед інки, користуватися благами, обирати місце пр оживання та ін. Розуміння свободи стосовно змісту позбавлення волі як виду кримінального пок арання пов’язано з тими обмеженнями у свободі
дій, які пов’язані з фізичними, соціальними, с оціально-психологічними факторами. Перспект ива втрати свободи – могутній психологічний ф актор, який утримує від вчинення злочину осіб,
схильних до цього. Крім того, позбавлення волі в

більшій степені порівняно з іншими видами п окарань, як правило, погіршує майбутнє соціал ьне, матеріальне становище засуджених, що зна чно підвищує каральний вплив.
Позбавлення волі (а також і довічне позб авлення волі) є тим видом покарання, який найб ільше обмежує соціальну свободу особи. Тому
при його застосуванні принцип гуманізму наб ирає особливого значення. Необхідно зазначити,
що гуманізм у цьому випадку пов’язаний як з
вибором призначенням строку позбавлення волі
і режиму відбування, так і з конкретними умов ами виконання цього покарання. Тенденція розв итку і поглиблення процесів демократизації та
гуманізації суспільних відносин вимагають зм еншення випадків застосуванн я цього виду покарання й одночасного зниження середніх строків
позбавлення волі.
Позбавлення волі – покарання, яке найбільш часто застосовується судами при здій сненні правосуддя у кримінальних справ ах. Основну позицію займає даний вид покарання і в з арубіжному кримінальному законодавстві. В ході
обговорення учасниками ХІ Міжнародного конгр есу кримінального права, який відбувся у вер есні
1974 року в Будапешті, схвалено таке пол оження:
«Хоча і в більшості випадках позбавле ння волі є
неминучим, але сфера його застосування повинна
звужуватись до тих виключних випадків, коли і ншими заходами реакція держави н еможлива»
[5,с.131]. Тому мусимо зауважити, що в сучасних
умовах позбавлення волі не повинно ро зглядатись
в якості найбільш доцільного виду п окарання.
Позбавлення волі необхідно застосовувати,
але з урахуванням його можливостей і в суку пності з іншими видами покарань. Репресивні риси
позбавлення волі в повній мірі повинні бути вик ористані у боротьбі з тяжкими злочинами та рец идивом. Однак, на практиці це поло ження змінюється, в результаті чого більшість осіб, які вчинили
злочини, що не становлять великої суспільної н ебезпеки, ізолюються від суспільства. А це в свою
чергу призводить до зросту відсотка засуджених до
позбавлення волі і як невідворотний результат цього – порушення принципу гуманізму.
Відомо, що найбільш суворі покарання, які
застосовувались протягом багатьох віків, не здатні були знищити злочинність, а , навпаки, інколи
викликали суспільну агресію до тих, хто ці пок арання застосовував. Як зазначав В.П.Люблінський, мордування або страта можуть служ ити хорошими заходами для залякування злочи нця, але навряд чи можливо їх застосовуючи не
образити моральну свідомість суспільства [8,с.5].
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Якби ефективність кримінального покарання зал ежала від його жорстокості, то найбільш простим
способом зробити людей законослухняними було б
призначення суворих покарань.
На наш погляд, від покарання не можна
вимагати більшого, ніж на що воно розраховано.
Однак для того, щоб покарання стримувало н естійких громадян від вчинення злочину, тобто
володіло загальнопревентивним фактором, воно
повинно бути достатньо репресивним, тобто н астільки впливовим, щоб могло відвернути від
наміру вчинення злочину. Як зазначав С.В. Познишев, якщо покарання для злочинця буде лише
злом нікчемним, воно не буде слугувати стриму ючим фактором у поведінці людини [12, с.377].
Для досягнення загальноморальної мети
покарання, з одного боку, воно не повинно бути
занадто суворим, а з іншого, враховуючи мор альний рівень населення , – повинно впливати
шляхом застосування необхідної для цього кари.
Тому, як показує практика, жорстокість покарань
не сприяє досягненню поставленої мети, а , навпаки, протирічать цілям покарання. Якщо говорити про глобальні тенденції, то маємо констатувати, що світове товариство п ослідовно крокує
до скасування смертної кари. Сучасні противн ики смертної кари наводять такі аргументи проти
існування цього виду покарання: 1) в цивілізованому суспільстві людське життя є абсолютною
цінністю, і держава не вправі позб авити когось
життя ні за яких умов: 2) слідчі і судові помилки,
які потягли неправильне призначення смертної к ари, не в змозі виправитись у подальшому: 3) смертна кара неефективна, оскільки не здатна попередити вчиненню нових злочинів [15, с.21-28].
Комісія ООН з попередження злочинів і
кримінального правосуддя у своєму дослідженні
1996 р. зазначає зростаючу тенденцію до скасування смертної кари в законодавстві багатьох
країн. Безумовно, що принцип гуманізму в цьому
процесі відіграє важливе значення. Це питання
стосувалось і нашої країни у зв'язку з прийня ттям Україною в середині 90 -х років низки зобов'язань перед Радою Європи, зокрема пов'язаних
з демократизацією суспільно -політичних процесів у країні та розумінням того, що покарання у
вигляді позбавлення волі не є стримуючим чи нником криміналізації суспільс тва, спричиненим
нестабільністю економіки та різким зниженням
рівня життя населення, система видів кримінал ьних покарань вимагала якнайшвидшого рефо рмування. 5 квітня 2001 р. ВР України прийняла
новий Кримінальний кодекс Украї ни, в якому
вже на новій правовій основі вирішувалося п и110

тання суті покарання, його мети та передбачал ася нова система видів покарання. Так, у ст. 50 КК
сформульована не тільки мета покарання, а й д ається його нове визначення. При цьому з поняття
покарання зняті ідеологічні нашарування та чітко
зазначено, що покарання є заходом примусу, яке
застосовується від імені держави за вироком с уду до особи, визнаної винною у вчиненні злоч ину, і полягає в передбаченому законом обмеже нні прав і свобод засудженого. Покарання має на
меті не тільки кару, а й виправлення засуджених,
а також запобігання вчиненню нових злочинів як
засудженими, так і іншими особами.
Висновки. Підсумовуючи, абсолютно впевнено можна констатувати, що остаточн е скасування смертної кари як виду кр имінального покарання свідчить про подальший розвиток при нципу гуманізму. Життя людини є найбільшою
цінністю, яке гарантується і забезпечується де ржавою. Однак скасування смертної кари – це не
остання межа процесу гуманізації системи пок арань нашої країни. Завдання сьогодення – удосконалення інших видів покарань, особливо позба влення волі, забезпечення повної об’єктивності пр изначення покарання, а також комплек сне розв’язання проблем, пов’язаних з пенітенціарною си стемою. Саме засуджений має дістати адекватне
покарання відповідно до вини. Але при цьому не
можна забувати, що розбудова відкритого суспіл ьства в Україні буде абсолютно неможливою без
відповідної демократизації системи кримінальних
покарань, її реформування з метою дотримання
прав людини, міжнародних стандартів поводження
із засудженими, без її гуманізації та переорієнтації
діяльності на гуманне ставлення до засуджених та
їх соціальне збереження.
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VALUE OF A PRINCIPLE OF HUMANISM AT ASSIGNMENT OF PUNISHMENT
Summary
We are absolutely assured, that the final cancelling of a death penalty as kind o f criminal punishment
testifies to the further development of a principle of humanism. However it is not last limit of process h umanization systems of punishment of our country. The problem of today and the future is improvement of
other kinds of punishment especially imprisonments, maintenance of full objectivity of process of purpose of
punishment, and also the complex decision of the problems connected with penitential system. Construction
of the open society in Ukraine is impossible without democratizat ion of system of criminal punishments, its
reforming with the purpose of protection of human rights.
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ВИКОНАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЧИ РО ЗКРИТТЯ
ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ ЧИ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЯК ОБСТАВИНА, ЩО ВИКЛЮЧАЄ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ
(СОЦІАЛЬНО-ЮРИДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА)
Постановка проблеми. Необхідність постійного захисту фізичних та юридичних осіб,
громадських організацій, органів державної вл ади та суспільства в цілому від злочинної діял ьності, пов’язаної зі створенням та функціонува нням організованих злочинних угруповань – злочинної організації, організованої злочинної гр упи, а також особливого злочинного угрупова ння
– озброєної банди, зумовило розширення на законодавчому рівні у Кримінальному кодекс і
України від 5 квітня 2001 р. (далі – КК ) видів
обставин, що виключають злочинність діяння.
Ст. 43 КК вперше передбачена норма про вик онання спеціального завдання з п опередження чи
розкриття злочинної діяльності організованої
групи чи злочинної організації, як самостійна
обставина, що виключає злочинність діяння. З’я сування справжньої соціально-юридичної природи виконання спеціального завдання є надзв ичайно важливим питанням, оскільки дозволяє
визначити конкретні ознаки цих вчинків, які в
сукупності визначають правомірність заподіяння
шкоди правоохоронюваним інтересам.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Виконання спеціального завдання з попередже ння чи розкриття злочинної діяльності організов аної групи чи злочинної організації було предм етом наукового аналізу в дослідженнях вітчизн яних і зарубіжних авторів, зокрема: П.П. Андру шка, Ю.В. Бауліна, Д.С. Константинова, М.Й. К оржанського,
О.М.Лемешка,
С.Л.Лисенкова,
П.С.Матишевського, Ю.В.Огаренка, В.В.Ор єхова, А.М.Ришелюка, М.М.Турецького, М.І.Хав ронюка та інших учених.
Зазначимо, що у теорії кримінального пр ава сутність правомірного вчинку, передбач еного
ст. 43 КК України, всебічно не досліджена, цілий
ряд питань залишаються нерозкритими чи ди скусійними, комплексне дослідження питання с оціально-юридичної природи виконання спеціал ьного завдання з попередження чи розкриття зл очинної діяльності організованої групи чи зл очинної організації не проводилося.
Мета статті полягає в тому, щоб дослідити
соціально-юридичну природу виконання спеці а112

льного завдання з попередження чи розкриття
злочинної діяльності організованої групи чи зл очинної організації, як обставини, що виключає
злочинність діяння.
Виклад основного матеріалу дослі дження. Організована злочинність і боротьба з нею в
нашій державі є надзвичайно складною, актуал ьною та важливою проблемою. Нестабільність
суспільно-політичної та економічної ситуації в
суспільстві, недосконалість механізму державн ого управління та відсутність дієвого суспільного
контролю за діяльністю органів державної влади,
стрімке зниження життєвого рівня більшості н аселення, а також ряд інших факторів створили
благодатні умови для розвитку організованої
злочинності. Зростаючі масштаби організованої
злочинності, поширення її впливу практично на всі
сфери суспільного життя, в т.ч. намагання окрем ими її представниками контролювати пол ітичні та
економічні процеси, створюють реальну загрозу
національній безпеці, висувають перед суб’єктами
боротьби нові завдання та зумовлюють пошук дієвих заходів, спрямованих на протидію зазначеному
негативному суспільному явищу.
Світова практика і досвід боротьби з орг анізованою злочинністю вказують на ефекти вність застосування в цій справі правоохоронними
органами оперативно-розшукових заходів, що
насамперед пояснюється складністю виявлення
кримінально-процесуальними засобами злочи нної діяльності організованих груп і злочинних
організацій. Як зазначає Б.А. Філімонов, потреба
в негласній оперативно-розшуковій діяльності –
це об’єктивна необхідність у боротьбі зі злочинністю. Тільки негласна діяльність дозволяє ві дстежувати ті, що готуються і скоюються злоч ини, контролювати злочинну діяльність, акти вно
впливати на неї, приймати відповідні рішення, а
також використовувати вес ь потенціал оперативно-розшукових заходів для розкриття вже вчин ених злочинів [12, с. 29].
Більшістю вчених [5, с.74; 8, с.140; 13, с.47]
як найбільш дієвий серед оперативно -розшукових заходів, які використовуються в б оротьбі з
організованою злочинністю, виділяється опера-
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тивне проникнення в злочинне угруповання н егласних працівників оперативних підрозділів
правоохоронних органів або осіб, які співпр ацюють з останніми.
Відповідно до п.8 ст.8 Закону України
«Про оперативно-розшукову діяльність» від 18
лютого 1992 року [1, Ст.303] оперативним пі дрозділам Міністерства внутрішніх справ Укра їни, Служби безпеки України, Державної прико рдонної служби України, управління державної
охорони, органів державної податкової служби,
органів і установ Державного департаме нту
України з питань виконання покарань, розвідув ального органу Міністерства оборони України для
виконання завдань оперативно-розшукової діяльності при наявності передбачених статтею 6 цього
Закону підстав надається право здійснювати пр оникнення в злочинну групу негласного працівника
оперативного підрозділу або особи, яка співробі тничає з останнім, зі збереженням у таємниці достовірних даних щодо їх особистості.
Крім того, спеціальні підрозділи по бор отьбі з організованою злочинністю органів вн утрішніх справ і Служби безпеки України відп овідно до ст.13 Закону України «Про організаці йно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю» від 30 червня 1993 року [2, Ст.358]
мають право, якщо інших заходів для розкриття
організованої злочинності та притягнення винних
до відповідальності недостатньо, викори стовувати
штатних і нештатних негласних співр обітників, які
вводяться під легендою прикриття в організовані
злочинні угруповання. При цьому вищевказаним
підрозділам надається право залучати до співробітництва учасників організованих злочинних угр уповань (ст.14 вказаного Закону).
Досить широко застосовується вказаний р ізновид таємних операцій в інших державах. Так,
ще в 1983 році спеціальна комісія конференції
МВС ФРН в своєму звіті визнаючи, що в сучасних умовах класичні методи розкриття злочинів
(відкритий розшук, обшуки, допити) явно нед остатні і рекомендувала: «В майбутньому з орг анізованою злочинністю ефективно можна буде
боротися, якщо вдасться тривалий час підтрим увати з підозрюваними контакти для здобуття інформації про структуру злочинної організації….
Здобуття інформації поряд з інформаторами з аймаються також введені в зл очинне середовище
службовці поліції (секретні співробітники)» [3,
с.52-53]. Застосовується практика введення та ємних співробітників в злочинні угруповання і в
Сполучених Штатах Америки. Як зазн ачають
А.Я. Мінін, В.І. Попов, В.А. Кудін щодо пров е-

дення ФБР США таємних операцій проти орган ізованої злочинності, вони є найбільш ефекти вними заходами для того, щоб повністю роз крити
і виявити або ж злочинну організацію, або ж
змову. Ніяка інша методика розслідування не дає
таких відмінних можливостей для збирання ро звідувальної інформації і доказів, як можливості
таємного співробітника, якому вдалося успішно
проникнути в злочинне співтовариство. В 1991
році операції ФБР з використанням таємної м етодики закінчились 1140 обвинувальними вир оками та накладеними судами штрафам і попер едили, за експертними оцінками, від можливих
економічних втрат у 30 млн. доларів. Повернута
сума склала 345 млн. доларів [7, с.5-6].
Проведення таємних операцій з уведення
співробітників правоохоронних органів під лег ендою прикриття в організовані злочинні угруп овання забезпечує: з’ясування структури орган ізованої групи чи злочинної організації, взаєм озв’язків їх складових ланок, встановлення осіб,
які є лідерами угруповань, їх справжню роль в
організації злочинної діяльності; отримання п овної та всебічної інформації про конкретні епіз оди вчинених злочинів, злочинну діяльність, що
планується, її напрями; встановлення місцезнаходження членів організованих злочинних угр уповань, які перебувають у розшуку; встановле ння місць зберігання зброї, коштів, цінностей та
іншого майна, здобутого злочинним шляхом,
способів легалізації (відмивання) доходів, оде ржаних злочинним шляхом; з’ясування даних про
способи конспірації, засоби маскування злочи нної діяльності, наявність корумпованих зв’язків з
працівниками державних установ, в т.ч. судових
та правоохоронних органів; отримання інформ ації про відносини між учасниками організованих
злочинних формувань, наявність конкуренції за
лідерство, конфлікти, які можуть бути викори стані
для протиборства між членами угруповань (кіл ькома угрупованнями) та в кінцевому підс умку для
нейтралізації та розкриття їх діяльності; отримання
іншої інформації. необхідної для попер едження чи
розкриття злочинної діяльності організованої гр упи чи злочинної організації, наприклад, з’ясування
способів залучення нових членів тощо.
Отже, в кінцевому підсумку проведення
таких заходів забезпечує порушення з лочинних
планів і намірів організованих злочинних фо рмувань, створення перешкод на шляху їх реал ізації, в багатьох випадках дозволяє запобігти
значних матеріальних втрат чи людських жертв
(наприклад, при попередженні терорист ичного
акту). Крім того, використання вказаних опера-
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тивно-розшукових заходів дозволяє отримати
достовірну, повну та всебічну інформацію про
вчиненні чи ті, що готуються злочини, забезп ечує здобуття необхідних доказів кримін альнопроцесуальним шляхом і притягнення винних до
кримінальної відповідальності.
Виконання спеціального завдання особою,
введеною під легендою прикриття в організовану
групу чи злочинну організацію, пов’язане з н еобхідністю збереження в таємниці факту нале жності чи співпраці з правоохоронними органами,
часто змушує таку особу вчиняти протиправні
діяння, в т.ч. й такі, які заборонені кримінальним
законом. У зв’язку з цим виникає необхідність у
визнанні в окремих випадках таких діянь прав омірними. Як зазначає К.В. Сурков , необхідність
даної категорії суб’єктів оператив но-розшукових
заходів у кримінально-правовому захисті від неправомірного притягнення їх до кримінальної
відповідальності зумовлена тим, що завдання,
заради яких їм надається статус негласних оп еративних працівників, нерідко вступають у протиріччя з принципом легальності, тобто необхі дності діяти тільки в рамках закону [11,с. 68].
Як уже зазначалось, чинним КК України
виконання спеціального завдання з попередже ння чи розкриття злочинної діяльності організов аної групи чи злочинної організації визнається
самостійною обставиною, що виключає злочи нність діяння. В зв’язку з цим необхідно з’ясува ти, чи володіє вказана обставина ознаками, хар актерними для всіх обставин, що виключають
злочинність діяння. Насамперед, як і будь-яка
обставина, що виключає злочинніст ь діяння, виконання спеціального завдання є свідомим і воль овим вчинком уповноваженої особи, який скоюєт ься з певною метою – попередження чи розкриття
злочинної діяльності організованої групи чи зл очинної організації.
Крім того, характерною ознакою обстави н,
що виключають злочинність діяння, є зовнішня
схожість цих вчинків із ознаками діянь, передб ачених кримінальним законом. Не є виня тком і
виконання спеціального завдання. Зокрема, в х оді виконання такого завдання може бути вим ушено заподіяна шкода правоох оронюваним інтересам особи, суспільства чи держави, тобто і
злочином, і вказано обставиною, що виключає
злочинність діяння, заподіюється шкода одним і
тим же цінностям. Суб’єктом вчинку, як і злоч ину, є фізична осудна особа, яка досягла віку, з
якого може наставати кримінальна відповідал ьність. Крім того, повинні мати місце ще й спец іальні ознаки, які свідчать про особливий прав о114

вий статус суб’єкта (працівника оперативних
підрозділів органів, що здійснюють оперативно розшукову діяльність, чи особи, що з ним и співпрацює). З об’єктивного боку виконання спеціального завдання збігається повністю чи частково
з об’єктивним боком відповідного злочину (дія
чи бездіяльність, наслідок та пр ичинний зв’язок
між ними, інші елементи об’єктивно го боку, наприклад, обстановка, місце, час, знаряддя та з асоби вчинення злочину).
Обставини, що виключають злочинність
діяння, характеризуються в основному як сусп ільно корисні вчинки, однак не виключається в изнання окремих з них суспільно небезпечними
діяннями, в зв’язку з чим суспіл ьну корисність
не можна розглядати в якості загального крит ерію віднесення тих чи інших діянь до числа т аких, що виключать злочинність діяння. Вик онання спеціального завдання – це вчинок, який
не позбавлений суспільної небезпечності, однак
така поведінка є допустимою державою з метою
попередження чи розкриття злочинної діяльності
організованої групи чи злочинної організації.
Будь-яка обставина, що виключає злочи нність діяння, в тому числі і виконання спеціал ьного
завдання, є правомірним вчинком, у зв’язку з чим
суспільна небезпечність діяння виключається. О днак особливістю виконання спеціальн ого завдання
полягає в тому, що правовою формою його вч инення виступає реалізація державно -владних повноважень, які визначаються як вид чи міра служб ової поведінки, що полягає у владному впливі службової особи на учасника правовідносин з метою
досягнення певного соціально корисного і юрид ично значимого результату [9, с.60]. Крім того, як і
будь-яка інша обставина, що виключає злочинність діяння, виконання спеці ального завдання
виключає кримінальну відповідальність за зап одіяну шкоду правоохоронюваним інт ересам.
Отже, виконання спеціального завдання з
попередження чи розкриття злочинної діяльності
організованої групи чи злочинної організації в олодіє всіма ознаками обставин , що виключають
злочинність діяння і є схожим за зовнішніми
ознаками з ознаками злочинів суспільно доп устимим, правомірним і таким, що не тягне
кримінальної відповідальності, вчинком по
здійсненню державно-владних повноважень
спеціального суб’єкта (працівн ика оперативного підрозділу органу, що здійснює операт ивно-розшукову діяльність, чи особи, що спі впрацює з останнім), який перебуває під леге ндою прикриття в складі організованої гр упи
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чи злочинної організації з метою попередже ння чи розкриття їх злочинної діяльності.
Яке ж значення введення такої обставини,
що виключає злочинність діяння, як виконання
спеціального завдання з попередження чи ро зкриття злочинної діяльності організованої групи
чи злочинної організації, до кримінального зак онодавства? По-перше, вказана кримінально правова норма визначає межі допустимого о бмеження прав, свобод та інтересів людини і гр омадянина при здійсненні зазначених оперативно розшукових заходів. Можливість обмеження
прав і свобод в ході здійснення оперативно розшукової діяльності допускається чинним з аконодавством, зокрема, ст. 64 Конституції Укр аїни, а також Законом України «Про оперативно розшукову діяльність», згідно ст.9 якого під час
здійснення оперативно-розшукової діяльності не
допускається порушення прав і свобод людини
та юридичних осіб. Окремі обмеження цих прав і
свобод мають винятковий і тимчасовий характер і
можуть застосовуватись лише за рішенням суду
щодо особи, в діях якої є ознаки тяжкого або осо бливо тяжкого злочину, та у випадках, передбач ених законодавством України, з м етою захисту
прав і свобод інших осіб, безпеки суспільства.
Допустимість обмеження прав і свобод л юдини передбачається і в міжнародно -правових
актах. Наприклад, відповідно до ч.2 ст.29 Загал ьної декларації прав людини в ід 10 грудня 1948
року при здійсненні своїх прав і свобод кожна
людина повинна зазнавати тільки таких обм ежень, які встановлені законом виключно з метою
забезпечення належного визнання і поваги прав і
свобод інших та забезпечення справедливих в имог моралі, громадського порядку і загального
добробуту в демократичному суспільстві [10,
с.23-24]. Крім того, ч.2 ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод від 4
листопад 1950 року визначає можливість обм еження права на повагу до приватного і сімейного
життя, недоторканості житла і таємниці кореспо нденції. Зокрема. зазначається, що не допускається
втручання державної влади у зді йснення цього
права, крім випадків, коли це втручання передб ачене законом і необхідне у демократичному сусп ільстві в інтересах національної безпеки, громадс ького спокою або економічного добробуту країни,
для охорони порядку і запобіганню злочинам, для
охорони здоров’я чи моральності або для захисту
прав і свобод інших осіб [4, с.524-525].
Чітке визначення меж обмежен ня прав і
свобод з метою недопущення свавілля можливе і
необхідне там, де існує небезпека заподіяння

шкоди правоохоронюваним інтересам. Тільки в
такому випадку можна буде уникнути зловж ивань та заподіяння «зайвої» шкоди, яка не зумовлена необхідністю такого втручання.
На необхідність чіткого визначення об сягу
повноважень правоохоронних органів при здій сненні оперативно-розшукової діяльності вказує і
Європейський суд з прав людини. Зокрема, по
справі Malone V United Kingdom (1984 р.) суд
зазначив: «Якщо виконавчій владі надається н еобмежений ступінь розсуду, то це суперечить
принципам верховенства права. Отже, закон з
достатньою ясністю повинен визначати об сяг
таких повноважень, які надаються компетентним
органам, а також порядок їх виконання з урахуванням законної мети здійснюваних заходів, що
забезпечить окремим особам адекватний захист
від свавільного втручання»[6, с.205].
По-друге, вказана кримінально -правова норма підвищує рівень правового захисту особи,
яка виконує спеціальне завдання, оскільки вона
не притягується до кримінальної відповідально сті в разі правомірного заподіяння шкоди прав оохоронюваним інтересам. Особа, яка поставила
себе на службу суспільства та держави, діял ьність якої часто пов’язана з ризиком для власн ого життя та здоров’я, повинна м ати законодавчо
визначені гарантії виключення кримінальної р епресії при добросовісному виконанні покладених
на неї функцій. При цьому, оскільки виконання
спеціального завдання, крім того, передбачає заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам,
нерідко пов’язане з поставленням у небезпеку
життя чи здоров’я людей, заподіянням тяжких чи
особливо тяжких наслідків, чітке визначення д опустимих меж заподіяння шкоди та умов відп овідальності за їх перевищення служитиме гара нтією правильної оцінки діяльності викона вця такого завдання.
По-третє, вказана кримінально -правова норма підвищує ефективність оперативно -розшукових заходів. Зокрема, для успішного викона ння завдання особі, яка проникла в злочинне
угруповання, необхідно завоювати довіру його
(угруповання) членів. Вчинення діянь, заборон ених кримінальним законом, у переважній більшості випадків є єдиним засобом підтримання
достовірності «легенди» та завоювання довіри
членів організованих злочинних формувань, то бто від цього в кінцевому підсумку залежить р езультат проведення зазначених заходів. І тому з
метою забезпечення успішного виконання спец іального завдання необхідна кримінально -правова
норма, яка б виключала кримінальну відповід а-
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льність за вимушене заподіяння шкоди прав оохоронюваним інтересам, оскільки в інш ому випадку через заборону вчинення протипра вних
діянь ефективність проведення зазначених зах одів була б низькою. Більше того, працівники спеціальних підрозділів правоохоронних органів чи
особи, які з ними співпрацюють , не погоджувались би брати участь у таких таємних операціях
побоюючись кримінального переслід ування за
вчинення злочинів.
Висновки. Виконання спеціального з авдання особою, введеною під легендою прикри ття в організовану групу чи злочинну організацію,
пов’язане з необхідністю збереження в тає мниці
факту належності чи співпраці з правоохоронн ими органами, часто змушує таку особу вчиняти
протиправні діяння, в т.ч. й такі, які заборонені
кримінальним законом. У зв’язку з цим виникає
необхідність у визнанні в окремих випадках т аких діянь правомірними. Значення введення цієї
кримінально-правової норми до кримінального
законодавства полягає у тому, що вона (норма)
визначає межі допустимого обмеження прав,
свобод та інтересів людини і громадянина при
здійсненні зазначених оперативно -розшукових
заходів, підвищує рівень правового захисту та
служить гарантією правильної оцінки діяльності
виконавця спеціального завдання, підвищує еф ективність виконання спеціального завдання. В иконання спеціального завдання з попередження
чи розкриття злочинної діяльності о рганізованої
групи чи злочинної організації володіє всіма
ознаками обставин, що виключають злочи нність
діяння і є схожим за зовнішніми ознаками із
ознаками злочинів суспільно допустимим, пр авомірним і таким, що не тягне кримінальної ві дповідальності, вчинком по здійсненню державновладних повноважень спеціального суб’єкта (пр ацівника оперативного підрозділу органу, що здій снює оперативно-розшукову діяльність, чи особи,
що співпрацює з останнім), який перебуває під л егендою прикриття в складі організованої групи чи
злочинної організації з метою попер едження чи
розкриття їх злочинної діяльності.
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Y.V. Mantulyаk
THE EXECUTION OF THE SPE CIAL TASK UNDER THE PREVENTION OR A DISCLOSING
OF CRIMINAL ACTIVITY OF THE ORGANIZED GROUP OR A CRIM INAL ORGANIZATION
AS CIRCUMSTANCE WHIC H EXCLUDES CRIMINAL NATU RE OF ACT
(THE SOCIAL-LEGAL DESCRIPTION)
Summary
In the article author determines the social -legal description of the execution of the special task under
the prevention or a disclosing of criminal activity of the organized group or a criminal organization as one of
the circumstances which excludes criminal nature of act.
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СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТРУПІВ НО ВОНАРОДЖЕНИХ
У ВИПАДКАХ ДІТОВБИВСТВА
Постановка проблеми. Серед багатьох
проблем, що постають перед молодою Українс ькою державою, її юридичною наукою на суча сному етапі складних економічних та соціальних
перетворень, особливе місце займає розробка
питань, пов’язаних з охороною особи. “Людина,
її життя і здоров’я, честь та гідність, недоторк аність та безпека визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю” – зазначено в ст. 3 Конституції України. “Кожна людина має невід’ємне пр аво на життя. Ніхто не може бути свавільно позба влений життя. Обов’язок держави – захищати життя
людини” (ст. 27 Конституції України).
Зазначимо, що людина вже від моменту з ачаття є людиною, і тому, незважаючи на обставини
при яких відбулося зачаття, незважаючи на те , чи
хочемо ми мати дитину, чи ні, якщо вона вже є, ми
повинні її захищати. І всяку державу утв орюють не
лише територія і кордони, але і люди: як народж ені, так і ті, що не народились [7, с.5].
Боротьба з умисними вбивствами є одним з
найважливіших завдань правоохоронних органів.
Аналіз стану попередження і розкриття умисних
вбивств дозволяє стверджувати, що зміни, які
відбулись у суспільно-економічному становищі,
наклали відповідний відбиток як на структуру
всієї злочинності в цілому, так і на окремі її в иди. Економічне становище населення держави,
матеріальний стан громадян відповідн о відобразились на динаміці та структурі насильниц ької
злочинності. Статистичні дані про скоєння уми сних убивств свідчать про збільшення числа бе зробітних серед убивць, молоді віком до 18 років,
підвищення рівня жорстокості. З метою дося гнення злочинних результатів злочинці все част іше застосовують технічні та спеціальні з асоби,
які при розкритті та розслідуванні злочинів п отребують застосування спеціальних знань. Вр аховуючи дані судово-слідчої експертної діяльн ості, на жаль, ми вимушені констатувати, що за
останнє десятиріччя кількість убивств новонароджених значно зросла. У судово-медичному аспекті “дітовбивство” існує як своєрідний те рмін,
пов’язаний з дослідженням трупів новонародж ених. Ці дослідження мають такі особливості, які не
повторюються при дослідженні інших трупів, і т ому вимагають застосування спеціал ьних технічних
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прийомів, проб і різних лабораторних досліджень.
Від повноти дослідження певною мірою залежить
встановлення об’єктивної істини у тому чи іншом у
випадку розслідування.
Ступінь наукової розробки. В основу дослідження лягли положення чинного кримінальн ого та кримінально-процесуального кодексу України та основні положення, правила та і нструкції
видані МОЗ України і затверджені наказом №6 від
17 січня 1995 року “Про розвиток та вдосконале ння судово-медичної служби України”. Проблеми
проведення судово-медичної експертизи трупів
новонароджених час від часу опин яються в
центрі дискусії судової медицини. Вони розгл ядаються як у складі аналізу теоретичних аспектів
загальної частини судової медицини, так і в як ості самостійних теоретичних і практичних досл іджень судової медицини. Свою позицію з цього
приводу неодноразово висло влювали фундатори
судової медицини такі, як К.Рейгер, В.О.Мар жаєвський, І.В.Бульський, М.І.Авдєєв, М.І.Райський та інші.
Приводи, сутність і зміст судово-медичної
експертизи новонароджених та деякі її особлив ості на сьогодні розкриті в працях таких учених,
як Зорькін А.І., Грязін В.І., Сапожніков Ю.С.,
Гамбург А.М., Концевич І.О., Кри жанівська І.В.,
Михайличенко Б.В., Марчук А.І., Дідко вська
С.П., Червяк П.І. та інші. Їхніми зусиллями було
створено та вдосконалено теоретичну та практ ичну бази для подальшого та поглибленого в ивчення проблем судово-медичної та судовослідчої практики, що виникають при розгляді та
провадженні кримінальних справ з приводу ум исного вбивства матір’ю своєї новонародж еної
дитини. Проте концепція судової медицини
України на початку третього тисячоліття вимагає
більш активної допомоги органам правосуддя в
боротьбі зі злочинністю та вирішення правових
питань медицини України з використанням світ ового досвіду.
Мета статті. Автор ставить за мету з’ясувати окремі теоретичні та практичні пробл еми, які
неодноразово виникають при розгляді кримінал ьних справ, пов’язаних з умисним убивством матір’ю своєї новонародженої дитини. А також д ослідити медико-біологічні особливості травматич-
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ної смерті новонароджених та обгрунтувати прав ові основи провадження судово-медичної експертизи трупів новонароджених для пошуку нових м еханізмів і способів боротьби з даним злочином.
Виклад основного матеріалу. Згідно зі ст.
117 КК України, умисне вбивство матір’ю своєї
новонародженої дитини під час пологів караєт ься обмеженням волі на строк до п’яти років або
позбавленням волі на той самий строк [1, с.284].
Поряд з тим, якщо смерть новонародженої дит ини заподіє інша особа, цей злочин може бути
кваліфікований як убивство малолітньої дитини,
та ще й такої, що перебувала у безпор адному
стані, тобто при обставинах, які збільшують пр овину злочинця. За такий злочин може бути судом
призначено позбавлення волі від 7 до 15 років
(ст.115 ч.1 КК України). Така різниця у призн аченні покарання пояснюється особливим станом
матері, у якому вона перебуває під час пологів та
деякий час після них. Злочин може бу ти зумовлений тимчасовим гострим розладом психіки
(пологовий або післяпологовий психоз, частота
якого становить від 1,8 % - до – 8-14%), який послаблює здатність матері усвідомлювати свої дії
та керувати ними [2, с.128]. Варто зазн ачити, що
в таких випадках необхідне проведення судовопсихіатричної експертизи для встановлення діа гнозу пологового або післяпологового психозу. І
при підтвердженні такого діагнозу мати звільн юється від кримінального покарання або вина м атері-дітовбивці пом’якшується. На нашу дум ку,
не можна з упевненістю сказати, що саме в ць ому причина цього явища.
На думку сучасних психіатрів , жінки, у
яких вагітність протікала з ускладненням або в
сім’ї зустрічались випадки психічних захвор ювань, вважаються найбільш вірогідними щодо
виникнення післяпологового психозу. Не зважаючи на те, що лікарі намагаються “окреслити”
коло вірогідного враження післяпологовим пс ихозом, досить часто подібного роду порушення
залишаються невиявленими. Відповідно іншій
версії, корінь зла криється в соціальній сфер і. Існуюча на сьогоднішній день система допомоги м олодим матерям недостатньо ефективна і не звіл ьнює їх від додаткових матеріальних, мор альних і
фізичних перевантажень у повсякденн ому житті.
Отже, як показує практичний досвід, на йчастіше вбивство новонарод жених дітей скоюють молоді матері-учениці, студентки або молоді
робітниці, незаміжні, що мешкають у гуртожи тках чи інтернатах. Вони звичайно позбавлені
турботи і підтримки близьких людей, недоста тньо забезпечені матеріально. Непояснимий сором

примушує їх приховувати свою вагітність, а передчуття близьких пологів – усамітнюватися. Крім
того, друга половина вагітності досить часто с упроводжується токсикозами, а деякі з них, напр иклад нефропатія, у 2-6% ускладнюються післяпологовими психозами [6, с.360]. У такому стані, та
ще й змучена фізичними стражданнями під час п ологів, мати може заподіяти дитині смерть.
Статтею 117 КК України вбивством м атір’ю новонародженої дитини вважається запод іяна дитині смерть під час або одразу після пол огів. Але не існує таких озн ак, які б давали можливість установити, що дитина загинула під час
або одразу після пологів, тому цим злочином
вважається вбивство матір’ю дитини в період
новонародженості. Взагалі, поняття новонар одженості відрізняється у різних фахівців -медиків. Так, акушер-гінекологи вважають немовля
новонародженим протягом одного ти жня, у в
усякому разі до відокремлення пуповини; педі атри – впродовж 3-4 тижнів [4, с.43]. Найбільш
правильне й обґрунтоване визначення новонар одженості дає К.К.Скробанський: “Після нар одження плода для нього починається період н овонародженості” [3, с.102]. Тривалість цього п еріоду різними спеціалістами визначається порізному. Однак у судово-медичній практиці новонародженою вважається дитина після родів.
Таке визначення новонародженості у судовій
медицині має певне вагоме обґрунтування. Н овонароджена дитина – це дитина, яка ще має ві дповідні ознаки плоду, а саме: кров матері на шк ірних покровах, наявність пуповини, першорядної
змазки, пологову пухлину та першородний кал –
меконій. Наявність хоча б однієї з ознак свідчить
про новонародженість. І в такому випадку, якщо
буде встановлено, що дитина не новонароджена ,
відпадає необхідність вирішення ряду спеціал ьних запитань, що виникають у судово -слідчій
практиці. В судово-медичній і юридичній літературі зустрічаються такі поняття , як “активне
або пасивне” дітовбивство. Під пасивним діт овбивством розуміють навмисне залишення дит ини, яка народилася, без потрібного їй догляду та
допомоги. Мати виснажена пологами фізично і
психічно, аж до повного знес илення, або навіть
до втрати свідомості; і у такому стані вона про сто не спроможна подати допомогу немовляті. У
новонародженої дитини процеси теплообміну ще
не відрегульовані, тому залишена без додатков ого зігрівання вона може загинути від переохол одження при кімнатній температурі за 0,5 год. Як
правило, прийшовши до тями , породілля ще більше лякається і намагається якнайшвидше п о-
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збавитися мертвої дитини. При судово -медичному дослідженні у таких випадках знах одять у
роті та вході до гортані слиз, пуповина може бути обрізаною, а може бути обірваною, але завжди
залишається неперев’язаною. Крім того, тільце
не обмите від крові, слизу, надлишків сирови дного мастила і не загорнута в пелю шки. На нашу
думку, доведення умисності скоєного не нал ежить до компетенції судово-медичного експерта.
Активне вбивство матір’ю новонародженої д итини передбачає застосування матір’ю активних
способів позбавлення життя дитини під час п ологів, безпосередньо після них або через деякий
час. Це категорія насильної смерті. За статисти чними даними, найчастіше зустрічається смерть
новонароджених від механічної асфіксії (10 13%)., яка може викликатися утопленням у воді,
нечистотах, помиях та ін.; закриття рота і носа
долонею, частинами одягу, подушкою; вв едення
сторонніх предметів у ротову порожнину; здавлювання шиї пальцями рук, петлею; зда вленням
грудей і живота долонями, іншими пре дметами
[6, с. 363]. Окреме місце займає закриття зовні шніх дихальних отворів грудьми або одягом мат ері, при її засипанні після пологів без наміру
вбивства. З видів механічної асфіксії найрідш ими є випадки повішання дітей (0,5 %). Прибли зно з однаковою частотою трапляється смерть
новонароджених дітей від дії тупих і гострих
предметів. Трапляються й нещасні випадки, коли
дитина травмується внаслідок випадання з ру к
матері, при швидких пологах. Травмування у т аких випадках може бути й незначним, оскільки
сила удару дитини об підлогу чи якийсь предмет
значно послаблюється, амортизується розтягн утою пуповиною. При її розриві довший кінець
пуповини залишається з немовл ям, а коротший з
плацентою. Ушкодження від дії тупих твердих
предметів дуже різноманітні - від саден і синців
до великих забитих ран і численних переломів
кісток скелета, особливо черепа. Треба мати на
увазі, що ушкодження від тупих предметів на
трупах бувають і випадковими. Вони виникають
при очистках туалетів, вигрібних ям, куди були
кинуті трупи дітей, при завантажені ко нтейнерів
зі сміттям та ін. Експертові необхідно вирішув ати питання щодо прижиттєвості ушкоджень, м еханізми їх утворення, визначити хара ктер знаряддя, яким заподіяно це ушкодження. Ушкодже ння, що виникає від дії гострих предметів , – різані
рани шиї, колото-різані і колоті рани голівки,
шиї і тулуба – наносяться найчастіше звичайн ими кухонними ножами або ножицями, які вагітна
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жінка готує для перерізання пуповини при
з’явленні вісників пологів.
Необхідно зазначити, що ушкодження т упими предметами треба диференціювати з так ими, що можуть бути спричинені матір’ю при с амодопомозі у процесі пологів та так званою п ологовою травмою. Пологові травми виникають
при невідповідності розмірів частин тіла плода і
пологових шляхів матері. Особливо страждає
голівка немовляти, при досліджені якої спостер ігається кефалогематоми, розриви виростків тв ердої мозкової оболонки з ушкодженням верхнь ого, нижнього або поперечних синусів та наступною кровотечею у порожнину черепа і під об олонки мозку. При диференціації пологової тра вми (смерть вважається ненасильною) і тупої тр авми, треба мати на увазі, що при дії тупих пре дметів завжди мають місце зовнішні ушкодження
шкіри, масивні крововиливи в м’які тканини, а
при переломах кісток черепа ушкоджуються тк анина головного мозку. Переломи кісток осколк ові, численні, вдавлені або дірчасті. Лінійним п ереломам, заподіяними тупими предметами, на
відміну від отриманих при полога х, відповідають
ушкодження м’яких тканин та головного мозку.
Вони можуть локалізуватися на будь -яких кістках черепа, тоді як пологова травма звичайно
супроводжується лінійними переломами однієї
чи обох тім’яних кісток, після чого голівка деф ормується і значно легше проходить крізь полог ові шляхи. За дірчасті переломи тім’яних, потил ичної і лобової кісток іноді приймають уроджені
дефекти, які звичайно мають круглясту форму.
Краї їх від периферії кістки до отвору потонш уються, відповідно дефекту немає ушкодже ння
м’яких тканин, у тому числі, й окістя, яке може
закривати отвір.
З інших способів вбивства новонародженої
дитини у спеціальній літературі вказуються в ипадки відрубування голівки, закопування в зе млю, пісок, сніг, обливання концентрованими ки слотами, лугами і спалювання. Якщо дослідж ується труп обгорілої дитини вдається вирішити
питання про належність їх скелету людині та
припустити, що кістки походять від новонар одженої дитини. Встановити ознаки живонар одженості і причину смерті не вдається. Іноді м ожна вирішити й інші питання, але , проводячи
плавальні проби, треба пам’ятати, що від дії в исокої температури легені позбавляються повітря
і тонуть. І тому, на нашу думку, для діагностики
живонародженості більш інформативними б удуть додаткові методи дослідженн я.
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Судово-медичне дослідження трупів нов онароджених має свої особливості. Приводом до
цієї експертизи є: виявлення труп а новонародженого, мати якого невідома; народження мертвої
дитини у домашніх умовах чи якомусь іншому
місці поза лікувальною установою; з вертання до
пологового будинку з мертвою дитиною при п ідозрі на насильницьку смерть дитини, і ця під озра особливо зростає, якщо знайдено труп дит ини, мати якої невідома.
На нашу думку, щодо особливостей досл ідження трупів новонароджених, то тут ідеться не
лише про особливу техніку розтину трупа, а й
про те, що, крім визначення причини смерті, н еобхідно вирішити ще цілу низку специфічних
питань, притаманних лише даному виду судм едекспертизи. А саме встановити:
1) чи була ця дитина новонародж еною; бо
якщо вона новонароджена, то чи причиною см ерті могло бути насилля, вчинене м атір’ю, іншою
особою, чи настало внаслідок нещасного випа дку. Залежно від роду смерті немовляти передб ачена різна відповідальність особи, котра винна у
вчиненні злочину;
2) народилося немовля живим чи мертвим.
Якщо немовля мертвонароджене, то до нь ого не
могли бути застосовані дії, і, на нашу думку, може
йтися лише про моральну відповідальність матері
чи родичів, що не поховали тіло, як нал ежить. Інші
питання у такому випадку мають біл ьше медичний,
ніж юридичний аспект;
3) важливим для слідства є питання: було
новонароджене дитя життєздатним чи ні, бо я кщо загинула життєздатна дитина, причетна до
цього особа повинна нести певну міру відповід альності [5, с.61]. Під життєздатністю розум іють
можливість новонародженого продовжувати
життя поза утробою матері. Тепер Україна дотримується критеріїв живо - і мертвонародженості, рекомендованих Всесвітньою організацією
охорони здоров’я (Наказ МОЗ України № 31 від
19.02.96 р.). Згідно з цим н аказом, передчасними
вважаються пологи після 22 тижнів вагітності,
коли плід сягає маси 500 г. Якщо такий плід
прожив більше 7 діб (168 год.) , він підлягає реєстрації медичними установами, а отже , вважається новонародженим і життєздатним ;
4) якщо немовля було новонародженим і
життєздатним, потрібно встановити, чи було воно доношеним і зрілим. Доношеність встановлюється терміном внутрішньоутробного життя пл ода і в нормі становить 38-42 тижні або 280 діб.
А зрілість характеризує ступінь розви тку.

Успіх розслідування справи значно з алежить від первинного огляду місця знах одження
трупа і самого трупа немовляти. Оскільки в усіх
випадках першочергово слідчі органи зацікавлені
у виявлення матері немовляти, оглядати місце
події треба дуже ретельно. Ми вважаємо, що н асамперед потрібно звертати увагу на місце знаходження трупа немовляти. Маючи на увазі, що
він може бути виявлений дуже далеко від місця
народження, все ж треба враховувати досить т яжкий фізичний стан матері після пологів, у як ому вона просто не здатна далеко нести чи тран спортувати тіло немовляти. Тому воно звичайно
викидається у найближче придатне для цього
місце. Необхідно звертати увагу, у що з агорнуте
і вкладене тіло. Особливе значення н абувають
предмети одягу, які можуть бути упізнані род ичами чи знайомими.
Висновки. Аналізуючи функціональні
особливості та сутнісні властивості судовомедичної експертизи, неможливо не зауважити,
що дослідження трупа при дітовбивстві має чі ткий алгоритм. Перш за все, це анатомо -антропометрична характеристика новонародженого, д ослідження залишку пуповини (із зазначенням
способу відокремлення), характеру з абруднень
на шкірі, стану трупних змін, вад ро звитку,
ушкоджень, наявності або відсутності з ашморгу
на шиї, сторонніх предметів у отворах н оса та
ротовій порожнині, а також огляд місця події.
Отже, лише надзвичайно ретельне, та вс ебічне
дослідження місця, де знайдено тіло дитини, м ісця, де відбувались пологи, судово-медичний
огляд матері, яку запідозрили у дітовбивстві, в ивчення всіх обставин справи дозв оляють судовомедичному експерту зробити в мотивований, науково обґрунтований висновок з цієї найскла днішої експертизи.
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Grindey L.M.
FORENSIC MEDICAL EXAMINATION OF CORPSES OF NEW -BORN CHILD
IN INFANTICIDE CASES
Summary
In this article the functional features of forensic medical examination are analyzed. Also, the author
proved that research of a corpse in infanticide cases has the certain algorithm and the detailed characteristic
of such algorithm is given. In author’s opinion, the components of this algorithm are: anatomic and anthopometrical characteristic of a new -born child, researching of the rest of a umbilical cord (including descri ption of detaching method), researching of cha racter of a skin pollution, condition of putrid changes, defects
of progress, damages, presence or absence of millstone about neck, foreign objects at nose foram ens and
mouth cavity, and examination of incident place.
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V. РЕЦЕНЗІЇ
РЕЦЕНЗІЯ
на монографію Головка О.М. Фінансова адміністрація Російської імперії в
Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.): історико-правове дослідження. –
Харків: СІМ, 2005. – 448 с.
Сучасна вітчизняна історико -правова наука
розвивається вельми активно. З одного боку, пі втора десятиріччя незалежності України принесли
методологічний плюралізм, дал и можливість виходити далеко за межі, раніше окреслені радя нською “залізною завісою”. З і ншого – після низки цікавих досліджень на рівні підготовки та з ахисту кандидатських дисертацій, окремі з яких
були згодом видані у вигляді монографій, – почався етап створення “великих наукових форм”.
Помітних монографічних праць, присвяч ених історико-правовій проблематиці, у нашій
державі щорічно видається кілька. Сформований
ряд наукових шкіл, і у їх змагальності й вим альовується подальший розвиток науки історії
держави і права України, її прогрес. Одна з таких
монографій створена представником харківсько ї
школи істориків права О.М. Головком.
Науці історії держави і права нечасто вд ається вийти на проблеми, безпосередньо акту альні для сьогодення, але ж ігнорування уроків
минулого тягне за собою загрозу жорстокої „п омсти” життя. Тому, гортаючи сторінки прац і
О.М. Головка, мимоволі повертаєшся до найго стріших проблем нашого сучасного буття –
розв’язання питання про Податковий кодекс,
удосконалення форм і методів діяльності митних
органів, підвищення ефективності функціон ування банківської системи.
Усе це і багато іншого певною мірою к орениться у процесах, описаних і проаналізованих
у монографії. Тим більше, що охоплений нею
хронологічний період завершився менше, ніж
дев’ять десятиріч тому. Це, зважаючи на консе рвативність права й особливо базових установок
правосвідомості, не так уже й багато.
Автором досліджено дуже великий масив
загальноісторичної й історико -правової літератури, а також сотні архівних справ і законодавчих
актів. При цьому він працював на “науковій н иві”, фактично ніким до нього не розроблені й.
Відтак, серед позитивних моментів, окрім наук ової сміливості автора, можемо відзначити вміння
узагальнювати, аналізувати і синтезувати дуже
об’ємний правовий матеріал, здатність не “тон ути” в ньому, прагнення побачити право і правове

явище у його історичному розвитку не тільки
через норму чи інституцію, яка її реалізує, а крізь
певну людину. Саме тому невеличкі “антропол огічні” замальовки, які ескізно присутні у роботі,
збагачують її, надають того соціокультурного
колориту, якого часом не вистачає історикоправовим працям.
Розглядаючи систему органів місцевої ф інансової адміністрації Російської імперії на укр аїнських землях, автор монографії побачив її о дночасно і як щось цілісне, і як сукупність “низ ових” елементів інших систем загальноімперськ ого характеру – митної, банківської, акцизної та
ін. Водночас бачимо, як у монографії простеж ується об’єктивна тенденція до аналізу спеціал ізації та профілізації місцевої фінансової адміні страції, а те, як розкрито організаційні мом енти
кадрової політики Міністерств а фінансів та Державного контролю (відповідні сторінки більшо сті підрозділів книги), виправдовує висновок а втора про те, що органи фінансової адміністрації у
більшості випадків були “першопроходцями” у
реформуванні державної служби в Р осійській
імперії (с.404).
До здобутків автора можемо віднести, с еред іншого, детальне з’ясування системних
зв’язків і співвідношення компетенції, порівня ння організаційної будови різних галузевих орг анів управління державними фінансами. Те, що
спрацьовували схожі тенденції, б ачимо, зокрема,
на прикладі залучення жінок до державної слу жби в органах фінансової адміністрації. З о дного
боку, вони допускалися до чиновницької діял ьності дуже поступово і нерівномірно (процес без
видимих причин розтягся на три роки), а з інш ого – і у відомстві Державного контролю, і Міні стерстві фінансів вони набували ф актично одного
й того ж правового статусу.
Взаємодію як окремих підсистем фінанс ової адміністрації Російської імперії на українс ьких землях, так і сукупностей правових норм
особливо яскраво простежив автор у завершал ьному розділі монографії “Вплив кризових ситу ацій початку ХХ ст. на правозастосовну діял ьність та взаємодію органів управління фінансами
Російської імперії в Україні”. Саме в умовах
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“надзвичайщини” мирного та воєнного часу пр оявилися основні риси, притаманні органам ф інансової адміністрації, показали себе і позитивні,
й негативні моменти. Як наслідок, цілком спр аведливим виглядає висновок: “Перша російська
революція 1905 – 1907 рр. і Перша світова війна
стали завершальним етапо м існування місцевого
апарату управління державними фінансами Р осійської імперії в Україні… Війна показала і зд обутки, і вади організаційно -правових засад правозастосовної діяльності місцевої фінансової а дміністрації” (с.391, 393).
У цьому контексті заслуговує уваги звернення автора до аналізу організаційно -правових
засад формування фактично окупаційної фіна нсової адміністрації Російської імперії на західн оукраїнських землях, захоплених у Австро -Угорщини “за правом війни”. Неврахування мі сцевих
особливостей, нехтування десятиріччями розвитку
австрійської правової системи поєднувались із зб ереженням австрійського фінансового законодавс тва, спробами створити органи фінансової адмініс трації російського імперського типу. Це загостр ювало і без того непросту соціальну та національну
ситуацію у Галичині та на Буковині.
Тема, порушена О.М. Головком, досить
складна й об’ємна. Значний і хронологічний від-

різок часу, що охоплює проаналізовані держа вно-правові явища. Тому, думається, монографічне дослідження викличе доси ть жваву наукову
дискусію, до якої хотіли б приєднатися і ми.
Вважаємо, зокрема, що при серйозному зверне нні до теоретичного матеріалу, формуванн і відповідного фундаменту своєї праці, більш грунтовно
варто було б виписати авторську класифікацію
складових частин місцевої фінансової адмініс трації Російської імперії на українських землях. І
хоча авторське розуміння того, що він відносить
до губернської та повітової державної фінансової
адміністрації (загальної компетенції) у моногр афії дається, усе ж-таки подібне формулювання
вимагає, на нашу думку, більш суттєвого обґру нтування. Є й інші позиції автора, що можуть в икликати дискусію чи навіть запер ечення, але це
природне явище.
У цілому ж можна резюмувати, що
О.М.Головком проведена значна творча праця,
ним уведений до наукового обігу великий фа ктичний матеріал, передусім архівний. Моногр афічне дослідження свідчить про методологі чну
виваженість підходів автора, масштабність п оставлених ним перед собою завдань. Поява м онографії – помітне явище у сучасній вітчизн яній
історико-правовій науці.

Заступник декана з навчально -методичної роботи Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича, доктор юридичних наук, професор Никифорак М.В.
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ДО НАШИХ АВТОРІВ
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВ АННЯ
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'ю терний 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 програм ним редактором Word (for Windows).
1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в елек тронному варіанті (на тридюймовій дискеті) п оряд з роздрукованим на принтері рукописом.
1.4. Якщо дискета надсилається поштою, необхідно старанно упакувати її і з ахистити від можливих п ошкоджень максимально жорсткою упако вкою.
1.5. На дискеті просимо вказати прізвище автора ма теріалу, його назву і використаний програмний реда ктор.
1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторі нок, повинен бути набраний і надруковани й одним і тим же
прямим шрифтом.
1.7. Розмір шрифту, який використовується при елект ронному 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 тек сті потрібно помітити коректорськими знаками в примі рнику рукопису, який додається до дискети: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжирний курсив суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії мате ріалу будь-які шрифтові виділення не допуск аються!
1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого б оку.

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (спі вавторами).
2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в іні ціативному 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 дода вати копію тексту мовою оригіналу.
2.4. Всі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при пер шому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фа ктичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставлять ся у тексті після посилання.
2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер по зиції у списку літератури і сторінку.
Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти кра пкою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210].
2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Дер жстандартом.
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 подато к з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянс тва» від 5 липня 1991 року / Закони Ук раїни. 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, опублікова них у наукових збірниках. Наприклад:

Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького уніве рситету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19.
2.7.3. При посиланні на книгу вказується прі звище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга в идана; рік видання; сторінки. Для колектив них монографій і збірникі в статей (якщо автори не вказані перед заг оловком книги) вказується редак тор (відповідальний редактор, редкол.), а для збір ників статей також перші три
автори. Наприклад:
Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Випуск 273. Правознавств о.
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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 вжива ння 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; поса да; домашній та службовий телефони і поштові ад реси (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 відпові дної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступе ні, причому, як мінімум, один з них доктор, інший - кандидат юридичних наук. З уста нови, де навчається або працює аспірант чи пошукувач, може
бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по батькові рецензентів, ї х наукові ступені і вчені звання, посади
та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри;
- інформація з вказівкою, кому зі співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і
коректуру;
- транслітерація прізвищ та ініці алів авторів, переклад заголовка матеріалу та коротке його ре зюме англійською мовою (не більше за обсягом від резюме авторефера ту кандидатської дисертації).
4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопра цювання, належить у доопрацьованому вигляді повер нути 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 змі ни. Тобто редколегії потрібно надсилати:
а) початковий варіант з виправлен нями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувал ьний лист автора (авторів) з поясненнями.
4.3. Якщо автору направлено дублікат набра ного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно озн айомитися з ним, внести необхідні ви правлення ручкою, підписати і якнайшвидше повер нути редакції.
4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) на правлена в інше видання або опубліковувалась раніше, автор
зобов'язаний попередити про це редакцію.
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь -які
винятки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персо нально з науковим редакт ором.
5.2. Редколегія зберігає за собою право ско рочувати і редагувати рукописи.
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